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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Полазне основе за израду годишњег извештаја су:
Зaкoн o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Сл. глaсник РС“ бр.88/2017, 27/2018 – др. закони и
6/ 2020);
- Зaкoн o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу („Сл. глaсник РС“ , бр. 55/2013, 101/ 2017, 27/ 2018- др. закон
и 10/ 2019);
- Правилник о посебном програму образовања и васпитања („Сл. глaсник РС“ , бр. 110/2020);
- Стручно упутство за организацију и реализацију образовно- васпитног рада у основној школи у
школској 2020/2021. години (број 610- 00-00674/2020-07);
- Правилник о стaндaрдима квaлитeтa рaдa установе („Сл. гласник РС - Просветни гласник", број 14/18);
- Стaтут шкoлe;
-

- Годишњи план школе за школску 2019/20. годину
- Школски програм (за период шк.2018/2019-2021/2022. г.)
- Развојни план школе (за период 2018/19-20. г.)
- Школски календар (за шк.2019/20. г.)
Према одребама члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања Годишњим планом
рада школе (па самим тим и Годишњим извештајем) утврђују се време, место, начин и носиоци
остваривања програма образовања и васпитања. Годишњи извештај описује реализацију Годишњег плана
рада школе.
Пoлaзнe oснoвe рaдa шкoлe чинe:
1. Услoви у кojимa шкoлa oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд;
2. Друштвeнa и сoциjaлнa срeдинa у кojoj учeници и њихoви рoдитeљи живe и рaдe;
3. Дoсaдaшњи успeх учeникa шкoлe и њихoвo дaљe нaпрeдoвaњe;
4. Кaдрoвскa структурa нaстaвнoг и нeнaстaвнoг oсoбљa зaпoслeнoг у шкoли;
5. Maтeриjaлнo-тeхнички услoви рaдa шкoлe
*Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Кризног штаба за заштиту
здравља становништва од заразне болести Covid-19 у вези са мерама обезбеђивања безбедности и
здравља ученика и запослених.
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1. УСЛОВИ РАДА
1.1. Материјално-технички и просторни услови рада школе, опремљеност
1.1.1. Просторни услови рада
Основна школа „Сечењи Иштван“ има 4 објекта (централни објекат - матична школа, објекат у
Шабачкој улици - удаљен је 1,5 км од матичне школе, објекат на Путу Е. Кардеља - удаљен 3 км, и објекат
на Келебији - удаљен 11 км).
Континуирано се улажу средства за одржавање школског простора. У циљу повећања нивоа
безбедности деце и имовине у дворишту и ходницима свих објеката је постављен видео надзор.
Приоритетни правци развоја школе- што се просторних услова тиче јесу:
- завршетак изградње централног објекта,
- ограђивање дворишта објекта у Шабачкој улици.
1.1.1.1.Просторни услови у централном школском објекту
И у овој школској години је највећи проблем представљао недостатак учионица. Због великог броја
одељења ретко има могућности да поподневна смена почиње са нултим часом, зато ученици 7. и 8. разреда
неретко имају редовну наставу до 19.30. Практично је немогуће наћи просторије кад се разреди деле (нпр.
три различите веронауке и грађанско васпитање) и такве активности се неретко реализују у просторији за
пријем родитеља. Такође је скоро немогуће реализовати допунску и додатну наставу, као и секције током
радних дана- те се такве активности реализују суботом, што је на дужи рок исцрпљујуће и за ученике и за
наставнике. Наша школа је вежбаоница за студенте Учитељског факултета на мађарском језику, који такође
анализу одржаних часова реализују у скученом простору за пријем родитеља и на помоћном ходнику око
столова. Због великог броја ученика смо просторију продуженог боравка преуредили у учионицу, међутим
садашња просторија боравка је сувише мала с обзиром на пријављени број ученика и у међусмени један део
ученика мора изаћи на двориште кадгод то временски услови дозвољавају.
Рад такође отежава изолација у учионицама у поткровљу те су у неким учионицама већ монтирани
клима-уређаји који се одржавају у зависности од потреба и материјалних могућности школе, а планирамо
обезбедити клима-уређаје у свим учионицама у поткровљу како би се настава могла одвијати у
квалитетнијим условима за рад.
Школа редовно конкурише за средства за завршетак радова започетог објекта Фаза Ц- како би се
велики део наших организационих проблема могао решити.
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Извршени радови у централној школи у школској 2019/20. години
–Континуирано се ради на одржавању зграде и опреме. Редовно се одржава објекат и двориште,
коси се трава, зидови се крече, врше се континуирано све врсте поправки и замена дотрајалих или
оштећеног школског намештаја, ламперије... редовно се поправљају и сервисирају фотокопир-апарати,
рачунари и сва остала техника у школи.
Већи радови у школској години били су: комплетно је реновиран и лакиран паркет у фискултурној сали,
обележене линије, замењена је ламперија око фискултурне сале, - спуштен је плафон и постављене гипсплоче у учионици бр. 16 и 17 и постављена нова лед-расвета замена табле за осигураче префарбани су
радијатори на ходницима- као и ивице зидова
1.1.1.2. Просторни услови у издвојеним школским објектима
У 3 издвојена одељења образовно-васпитни рад се одвија од 1-4. разреда на српском и мађарском
наставном језику. У објекту у Шабачкој улици, у објекту на Путу Е. Кардеља и на Келебији су одељења
малобројна, стога су у неким генерацијама комбинована одељења.
Издвојено одељење у Шабачкој улици
Школска зграда се континуирано обнавља и поправља, а посебна се пажња посвећује озелењавању
дворишта. Дечје игралиште је опремљено справама-реквизитима и постављени су голови на спортском
терену. Међутим, у више наврата игралиште је руинирано од стране Н.Н. лица што је школа увек пријавила
надлежним органима. Због тога је и ове године највећи проблем у овом објекту недостатак ограде. Пси
луталице, малолетници из окружења, а чак и одрасли се понекад задржавају у дворишту, ометају наставу
када се одржава у дворишту, али и наставу у учионицама тако што галаме, куцају на прозоре у учионицама,
не дају ученицима да користе спортске терене, те и вербално улазе у расправе са учитељицама и
спремачицама уколико покушају да им скрену пажњу да не ометају наставу. Преко ноћи, викенда и
распуста је више пута нанета штета, сломљена ролетне, сломљене засађене саднице, покварене справе на
игралишту, оштећена врата, остављено смеће- често и игле-шприцеви, ножеви, цигарете, запаљене ствари...
Школа уредно пријављује штету полицији, из сопствених средстава је израђен пројекат за изградњу ограде
који омогућава изградњу у две фазе и школа редовно конкурише за средства за изградњу ограде.
Током протекле школске године у објекту у Шабачкој улици извршени су следећи радови:
Редовно
- се одржава двориште- коси се трава, саде се биљке и саднице, фарбају се справе...
- редовно се поправља и сервисира фотокопир-апарат ,
- одржавање објекта и ситне поправке се раде континуирано током године
- поправљен је кров, окречена спољна фасада
Издвојено одељење на Путу Е. Кардеља Поред школе са 6 одељења (од тога 1 комбиновано) у објекту је и
једна просторија у којој бораве деца предшколског узраста - вртић.
Током протекле школске године у објекту у овом објекту су извршени радови:
- обновљена кухиња, поналогу санитарне инспекције,
- цела зграда је окречена
- изграђена је нова септичка јама ,
- објекат је прикључен на градски водовод
-континуирано се одржава објекат (паркет, зидови, реквизити на игралишту, травњак) по потреби, одржава
се видео надзор са две камере, фотокопир апарат, рачунари, пројектори и сл.
Издвојено одељење на Келебији,
током протекле школске године у објекту на Келебији су извршени радови:
- Промена табле са осигурачима
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одржавање објекта и великог дворишта са игралиштем и ситне поправке су рађене континуирано током
године, сервисира се фотокопир апарат, видео надзор...
1.1.2. Опремљеност школе наставним и техничким средствима, уређајима
Школа се континуирано - према материјалним могућностима опрема савременим наставним
средствима, инструментима, техничким средствима и уређајима. Извори средстава су буџет, локална
заједница, а све више се намеће потреба самосталног изналажења средстава од донатора, учешћем у разним
пројектима и конкурсима.
Набавка опреме и учила током школске 2019/2020. год.

-

2 климе за фискултурну салу
1 камера за видео надзор
4 лаптопa
3 ормана
дигитални уџбеници
лаптоп са пројектором
телевизор за видео надзор
пројектно техничка документација за фазу ц доградње објекта
8 интерактивних табли са пројектором
2 комплета мањих и 1 комплет већих звучника.
6 катедри, 12 столица

1.1.3. Опремљеност школске библиотеке и медијатеке
Школа има библиотеку с читаоницом у централној школској згради. Стоји ученицима и запосленима
на располагању сваким радним даном од 7.30-16.00 часова. Библиотека је опремљена с књигама класичних
и савремених дечјих писаца, научно-популарним насловима, енциклопедијама, лексиконима, речницима,
стручном педагошко-психолошком литературом на српском и на мађарском наставном језику . Књижни
фонд библиотеке се обнавља по могућности.
Поносни смо на уџбенички фонд којим располаже библиотека. Радо прихватамо за поклон лектире,
уџбенике, сликовнице и романе.
Организујемо изложбу новогодишњих честитки и активо учествујемо у спровођењу Божићних и
Ускршњих вашара.
Школска библиотека активно учествује у промоцији Градске библиотеке ,,Читам и скитам”-акција,
значајност читања.
Збивања у школи се прате документовањем сликама. Води се документација талентованих ученика,
постигнутих резултата у текућој школској години.
У библиотеци се поред два рачунара налази 2 мултифункционални апарата- апарат са функцијом
штампача скенера и фотокопир машина. Током школске године уредно поправљају и сервисирају, као и
рачунар с интернет конекцијом.
Библиотека је опремљена, да по потреби изради позивнице, надписе, улазнице итд.
1.1.4. Школска кухиња- ужина
Ужина је била организована по прихватљивој цени од 70 динара, а општина од школске 2012/13.
године обезбеђује бесплатну ужину за угрожене ученике, зато се значајно повећао број ученика који у
школи узимају ужину. Овај проценат је на крају школске године био близу 50%- тј. око 500 од тога 60
ужина за децу у боравку из сопственог фонда школе. Од тога бесплатних ужина које финансира општина је
око 250. Због великог броја ученика исламске вероисповести од школске 2015/16. године смо увели
могућност да ученици бирају да ли желе ужину са или без свињског меса, а то се наставило и у шк.
2019/2020. години. Ужину без свињског меса од тада добија око 100-120 ученика. Ужина је обезбеђена
поступком јавне набавке и изабран је најповољнији и једини понуђач: пекара Пролеће 2. Откад деца
добијају још једну бесплатну ужину у продуженом боравку из сопственог фонда школе, нема
заинтерасованих за ручак- стога ручак школа не обезбеђује.
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1.1.5. Зубнa амбуланта
Добро опремљена школска амбуланта у централној школској згради игра значајну улогу у лечењу,
оралној нези, одржавању хигијене уста и зуба, превенцији и едукацији ученика. Стоји ученицима на
располагању сваким радним даном од 7-13, односно од 13-19 сати. Сва деца су обавезно обухваћена
систематским прегледом зуба, а на лечење и друге интервенције долазе сами или у пратњии родитеља.
С обзиром да наша школа фунционише у таквом окружењу где многе породице не придају велики
значај хигијени зуба као и превенцији болести зуба, ова амбуланта има веома важну улогу за школску децу.
Од увођења ванредног стања зубар ради у школском диспанзеру, где су однели и картоне из школске
амбулантеда би тамо могли наставити третмане зуба наших ученика.

1.2. Кадровски услови
Школа почетку
школске 2019/20. године броји у оквиру наставе 68,52 запослених на
неодређено време и 21,52 на одређено. Ваннаставних особља има 23 на неодређено, и 5,5 на
неодређено. Унутар наставног ососбља има 81,58 стручних и 8,46 нестручних, а у оквиру
ненаставног особља има 28 стручних и 0,5 нестручних лица.
У нижим разредима 37 (20 учитеља на српском наставном језику и 17 на мађарском наставном
језику, 4 особе у боравку и 6 запослених за језике: енглески, немачки, српски као нематерњи), а у
вишим разредима.
У стручној служби раде 2 педагогa (100%+50%) и 2 психолога, за помоћ деци из депривираних
средина ангажован је 1 педагошки асистент, а у библиотеци ради 1 библиотекар и 1 наставница.
Руководство броји 4 члана (директор, 2 заменик(40%+60%) а) 1 секретар, у администрацији и
рачуноводству раде 2 запослена, а на помоћно-техничким пословима 20 особа (14 чистачице, 2
сервирке, 4 домар - мајстор одржавања).
Током школске године у кадровским условима настале су следеће промене:
Школа се труди да за свако дуже одсуство колега што брже нађе одговарајућу стручну замену- док
се краћа одсуства решавају тако што их мењају колеге из школе.
Разредна настава:
 Рита Бозоки, наставница српског језика као нематерњег је отишла на порођајно одсуство,
мења је Тамара Земко
 Кристина Хорват је дала отказ, њене часове енглеског језика и мађарског као језика
друштвене средине у нижим разредима је преузела Тимеа Каса
 учитељица Кинга Сирак је отишла у пензију и одељење 2.ц је преузео Габор Јесенски, које
до тада радио у продуженом боравку
 место Габора Јесенског је преузела учитељица Зорка Куљић која је почела радити након
дужег боловања
 Учитељица Милена Марковић је дала отказ и одељење 3.1 је до до краја школске године
преузела Нина Бојанић
 Учитељица Невена Ивић је остала без ангажовања у нашој школи кад се запослена
Нинослава Пенџић вратила са порођајног одсуства у одељење 4.5 где је и радила пре
одласка на одржавање трудноће
 Гордана Јурић је дала отказ, и њено одељење 4.4 преузима Ружица Голубовић,
Предметна настава:
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мађарски језик – Теодора Петраш је у фебруару отишла на функцију директора у другој
школи, и као замена, примљена је Изабела Такач – стручна замена, а старешинство у 5.а
Рита Николић
Кристина Хорват је дала отказ, њене часове математике је преузела Андреа Рожа Сикора
географија – Нора Јовановић је дала отказ, њене часове је преузела Рита Николић, која није
стручна за предмет али је већ и раније предавала географију.
Ерика Радаковић је преузела часове (замена техничког, мађарски као нематерњи) од Рите
Николић

1.2.1. Приправници
Рад са приправницима, њихова квалитетна методичка, дидактичка, психолошка и
педагошка припрема представља важан задатак школе, где су највише ангажовани наставници са
вишегодишњим искуством, управа школе и стручна служба.
Приправници који су раније савладали програм за приправнике и који су стекли лиценцу за
рад су:
Припрaвници кojи су сaвлaдaли прoгрaм зa припрaвникe и положили испитн час пред
школском комисијом, пријављени су и очекују позив на полагање испита за лиценцу
Имe и
Имe и прeзимe
прeзимe
Звaњe
Врстa пoслa
мeнтoрa
наставника
Дамир
Ишпановић

Мастер професор
српског језика и
књижевности

Професор српског језика

Милица Чубрило
професор српској језика

Тамара Земко

Проф. разредне наставе

Разредна настава

Aтила Дунаи, професор
разредне наставе

Приправници чији који су савладали програм за увођење приправника у посао и који
очекују позив за полагање испита за лиценцу наредне школске године су:
Припрaвници кojи су сaвлaдaли прoгрaм зa припрaвникe и положили испитн час пред
школском комисијом, пријављени су и очекују позив на полагање испита за лиценцу
Имe и
Имe и прeзимe
прeзимe
Звaњe
Врстa пoслa
мeнтoрa
припрaвникa
Симонида
Проф.ликовне
Наставник ликуовне културе Ксенија Ковачевић
1.
Ђорђевић
културе
Наставник физичког и
Мастер проф.
здравственог васпитања и
наставник физичког
Шандор Јухас
2. Бетина Куњи Физичког васпитања
и спорта
васпитања и изабраног
спорта

Приправници чији се рад школске 2019/2020. године oдвијао уз помоћ ментора како би
савладали програм за приправнике а час провере савладаности програма ће полагати наредне
школске године су:
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Припрaвници кojи су сaвлaдaли прoгрaм зa припрaвникe али још није организован час
провере савладаности истог, те ће се то рализовати наредне школске године
Имe и прeзимe
Врстa пoслa
Имe и прeзимe мeнтoрa
припрaвникa
1
Милан Павић
Наставник географије
Миленко Илин
.
Хаставник Енглеског језика
Чаба Ковач
2. Ана Катић

1.2.2. Стручно усавршавање наставника
Професионални развој
наставника и стручних сарадника je сложен процес, који
подразумева стално усавршавање постојећих и стицање нових компетенција важних за
унапређивање образовно-васпитног рада.
Поред стручних усавршавања наставника било је више излагања од стране директора и
стручних сарадника школе (теме: Правилник о оцењивању, Препознавање насиља и реаговање,
Васпитно дисциплински поступак и појачани васпитни рад, Друштвено-користан рад ученика,
излагања о резултатима анкетирања у школи наставника, ученика и родитеља. Наставни кадар је
имао подршку координатора за евидинцију електронских дневника у разредној настави од стране
наст.разредне наставе Лидије Миланковић, а у вишим разредима од стране наст.информатике
Кристине Антал Динчић.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
РАЗРЕДНА НАСТАВА

Угледни/ огледни час
Одржано: 21 угледни час
Реализатор
(име и
презиме)
Лидија
Миланковић

Математика

Датум и
место
Наставна јединица
реализације Учесници
Множење природног броја
Зорка Куљић, Хермина Ковач, Данијела
декадном јединицом
10.2.2020. Ђедовић

Мађарски језик

Придеви

12.03.2020. Сабо Секе Изабела

Вашархељи
Силвиа

Математика

Скупови. Елементи
скупова

Сабо Секе Изабела, Студенти
Учитељског Факултета и мгр. Ковач
10.10.2019. Елвира

Лилић Елвира

Природа и
друштво

Országunkról tanultak
ismétlése

Пап Агота,Шили Силвиа,Вашархеји
Силвиа,студенти 4.године Учитељског
10.10.2019. факултета

Сенка
Рожумберски

Математика

Множење броја 7 и бројем
7

12. 3. 2020. Данијела Ђедовић

Татјана
Халиловић

Српски језик

Писана слова Гг , Пп

25.11.2019. Данијела Ђедовић, Јадранка Којић

Кривек Ема

Мађарски језик и
књижевност
Увежбавање ридева

11.12.2019. Агота Пап

Снежана
Глигорић

Интегративна
наставаМатематика

Бројеви 1,2,3,4

12.12.2019. Данијела Ђедовић, Ирса Исић

Љиљана
Радојчић

Српски језик

Писана слова ЧиЋ

Буљовчић
Илонка

Свет око нас

Дан, седмица

25.02.2020. Данијела Ђедовић

Маја
Дамњановић

Математика

Сабирање двоцифреног и
едноцифреног броја

25.11.2019. Данијела Ђедовић Којић Јадранка

Слађана Гагић

Српски језик

Причамо о Вук С.
Караџићу

25.11.2019. Данијела Ђедовић Којић Јадранка

Сања Тонковић Математика

Сабирање,одузимање редослед рачунских
операција

директор школе-Весна Вајс и
22.11.2019. просветни саветник Јадранка Којић

Туруш Б.Рената Мађарски јеѕик

Вежбање слова

04.03.2020 Пап Агота

Пољаковић
КираљЂенђи

Наставни
предмет

27.2.2020. Маја Шаравања

Шили Силвиа

Математика

Сабирање троцифрених и
једноцифрених бројева

Сабо Секе Изабела, Лидија Миланковћ,
Дудаш Агнеш, Вашархељи Силвиа,
студенти и асистент методике Ковач
10.10.2020. Елвира

Невена Ивић

Српски језик

Међед, свиња и лисицанародна приповетка

12.11.2019. Маја Шаравања- педагог

Ружица
Голубовић

Природа и
друштво

Биљни и животињски свет
Србије

Данијела Ђедовић, Јадранка
25.11.2019. Којић,Сузана Мађаревић

Сузана
Мађаревић

Природа и
друштво

Биљни и животињски свет
Србије

Данијела Ђедовић, Јадранка Којић,
25.11.2019. Ружица Голубовић
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Сузана
Мађаревић

Математика

Сабирање и одузимање у
скупу N

10.12.2019. Маја Шаравања

Тунде Торма

Свет око нас

Јесен

10.10.2019.

Агота Пап, студенти са факултета (4.
година), ментор студената, Силвија
Вашархељи и Силвија Шили

Снежана
Глигорић

Математика

Број 2

22.10.2019.

Данијела Ђедовић, Ирса Исић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Угледни/ огледни час
Одржано: 19 угледних часова
Реализатор (име и
презиме)

Наставни предмет

Датум и
место
Наставна јединица реализације

Ана Катић

Енглески као други
страни језик

Past Simple vs Past
Progressive

Миленко Илин

Географија

Вулкани и
земљотреси

Шандор Јухас

Физичко и здравствено
васпитање

Гимнастика прескок преко
козлића разношка и
згрчка

Бетина Куњи

Физичко и здравствено
васпитање

Рукомет - техника
хватања и додавања

Сабо Секе Изабела,
Шандор Јухас, Наталија
05.03.2020. Тадић, Маја Прћић

Ноеми Кираљ

Мађарски језик и
књижевност

A főnév fogalma és
felosztása (bevezetés
a főnév fogalmába)

25.11.2019. Сабо Секе Изабела

Немачки језик

Екуменски покрет и
молитва за
јединство кршћања

23.10.2019. Сабо Секе Изабела

Српски језик и
књижевност

Читање и анализа
домаћег задатка на
тему ,,Искрено о
себи"

19.11.2019. Маја Шаравања

Слободанка Брандт

Техника и технологија

Технички цртежи у
машинству, основи
ортогоналне
пројекције

16.9.2020. Рита Николић

Aна Кесеги Михајловић

Енглески језик

Left - right

12. 3. 2020. Данијела Ђедовић

Рита Николић

Техника и технологија

Екуменизам интегративни час

Данијела Ђедовић,
23.10.2019. Изабела Сабо Секе

Хермина Ковач, Никола
Миросављев, Ана Хербут
Хегедуш, Мариа Маргит,
Симонида Ђорђевић, Рита
Николић

католички вјеронаук,
православни катихизис,
техника и технологија,
историја, ликовна
култура, немачки језик

Екуменски покрет и
молитва за
јединство кршћања интегративни час

Данијела Ђедовић,
23.10.2019. Изабела Сабо Секе

Мариа Маргит

Љубомир Татар

Францишковић Ева, Гал
Ангела, Дунаи Атила,
Ксенија Перкучин Џ., Нађ
Варга Ката

Пројектна настава

Здрава исхрана

Учесници

5.3.2020. Чаба Ковач, Агота Пап
18.12.2019. Данијела Ђедовић
Агота Пап, Наталија
Тадић, Куњи Бетина,
25.2.2020. Маја Прћић

8.10.2019.,
Келебијска
школа

Францишковић Ева, Гал
Ангела, Дунаи Атила,
Ксенија Перкучин Џ.,
Нађ Варга Ката
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Никола Миросављев

Верска наставаПравославни катихизиц

Стварање човека

7.11.2019.,

Маја Шаравања

Милица Чубрило

Српски језик

Мостови, Иво
Андрић

21.11.2019.

Маја Шаравања

Ана Х. Хегедиш

Историја

Екуменизам интегративни час

23.10.2019

Данијела Ђедовић,
Изабела Сабо Секе

Золтан Бало

ТиТ , Тех.обр. и инф.

Елект. звоно

06.12.2019. Агота Пап

Анико Бајус

Немачки језик

Weihnacht

17.12.2019. Агота Пап

Паулина Миланковић

Енглески језик

The Present

4.03.2020. Агота Пап

Анита Такач Трукли

Немачки језик

Mein Haus

4.03.2020. Агота Пап
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ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.
ГОДИНИ
Стандарди
компетенц
ије
наставник
а (К-1, К-2,
К-3 , К-4
или
Приоритет
не области:
П1, П2, П3,
П4, П5, П6,
П7, П8, П9, Реализатор
П10
програма

Датум и место
реализације

Учесник
(име и
презиме
наставника
)

Врста
програма
(нпр.
семинар,
округли
сто...)

Назив програма

Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

П1, К1, К2

ЗУОВ

24.8.2019 И
25.8.2019.
Суботица

Даниела
Летовић

19,5

Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

П1, К1, К2

ЗУОВ

Суботица,24.8. и Љиљана
25.8.2019.
Радојчић

19,5

Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

ЗУОВ

24.8.2019. и
25.8.2019.
Суботица

Светлана
Михајловић

19,5

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

411 К2, П3

Удружење
наставника
"ВЕТ Форум"Параћин

19.10.2019. и
20.10.2019.
Суботица

Даниела
Летовић

16

Семинар

Активно
оријентисана
настава-методе и
технике учења

411 К2,П3

Удружење
19наставника-вет 20.10.2019.Субот Љиљана
форум Параћин ица
Радојчић

16

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

411 К2, П3

Удружење
наставника
"ВЕТ Форум"Параћин

19.10.2019. и
20.10. 2019.
Суботица

Светлана
Михајловић

16

Обука

Програм превенције
злупотребе
психоактивних
супстанци у
школама
-

-

Завод за јавно
здравље,
Суботица на
предлог Владе
Србије

26.11.2019.
Суботица

Даниела
Летовић

-

-

На предлог
владе
Србије,Завод за
јавно
здравље,Суботи
ца

Љиљана
26.11.2019. Радојчић

-

Обука

Програм превенције
злоупотребе психоактивних супстанци
у школама

Обука

Програм превенције
злоуботребе психоактивних супстамци
у школи

Трибина

Развој животних
вредности код

Каталошки
број

П1, К1, К2

Завод за јавно
здравље,
Суботица на
предлог Владе
Србије
1842-4/2019

26.11.2019.
Суботица

КЛЕТТ друштво 4.2.2020.
за развој
Суботица

Број
сати/
број
бодов
а

Светлана
Михајловић Даниела
Летовић

1
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ученика и
партнерских односа
с њиховим
родитељима

образовања,
Београд

Трибина

Развој животних
вредности код
ученика и
партнерских односа
с њиховим
родитељима

Трибина

Развој животних
вредности код
ученика и
партнерских односа
с њиховим
родитељима

Трибина

Промоција уџбеника
БИГЗ

БИГЗ , Београд

Трибина

Промоција уџбеника
БИГЗ

БИГЗ, Београд

6.2.2020.
Суботица

Светлана
Михајловић

Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

ЗУОВ

24.8.2019 И
25.8.2019.
Суботица

Маја
Дамњановић

19,5

Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

ЗУОВ

24.8.2019 И
25.8.2019.
Суботица

Слађана
Гагић

19,5

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

ЗУОВ

19.10.20.10.2019.,
Суботица

Маја
Дамњановић

16

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

ЗУОВ

19.10.20.10.2019.,
Суботица

Слађана
Гагић

16

Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

ЗУОВ

24.8.2019 И
25.8.2019.
Суботица

Снежана
Глигорић

19,5

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

411 К2, П3

Удружење
наставника
"ВЕТ Форум"Параћин

1920.10.2019.Субот Снежана
ица
Глигорић

16

Семинар

Реализација
програмских
садржаја у вртићу
кроз монтесори
метод

103 К2,П3

ЗУОВ

21.-22.12.2019.

Снежана
Глигорић

12

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

411 К2,П3

Удружење
наставника
"БЕТ Форун"Параћин

24.
02.2020.Суботиц
а
Гал Ангела

16

1042 К2,П3

Универзитет у
Новом Саду
Учитељски
Факултет на
мађарском
наставном

08.01.2020.Субот
ица
Гал Ангела

8

Семинар

Зимска академија

1842-4/2019

КЛЕТТ друштво
за развој
образовања,Беог 4.2.2020,Суботиц Љиљана
рад
а
Радојчић

1

1842-4/2019

КЛЕТТ друштво
за развој
образовања,
4.2.2020.
Београд
Суботица

1

П1, К1, К2

П1, К1, К2

15030 К2. П 3

15030 К2. П 3

П1, К1, К2

Светлана
Михајловић

Даниела
6.2.2020. Летовић

1
1
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језику у
Суботици

Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

Трибина

Промоција уџбеника
ЕДУКА

Семинар

Активно
оријентисана
настава-методе и
технике учења

Семинар

Обучавање
наставника за
коришћење
електронске табле

Буљовчић
Илонка

19,5

Издавачка кућа
Едука у
основној школи
Кизур Иштван у
Суботици
март 2020.

Буљовчић
Илонка

1

1043 К2, П3

Удружење
наставника
"БЕТ Форун"Параћин

Шили
Силвиа

16

1049 К1, П3

Универзитет у
Новом Саду
Учитељски
Факултет на
мађарском
наставном
језику у
Суботици

Шили
8.1.2020. Силвиа

12

1049 К1, П3

Универзитет у
Новом Саду
Учитељски
Факултет на
мађарском
наставном
језику у
Суботици

Пољаковић
Кираљ
8.1.2020. Ђенђи

12

Завод за
уџбенике

Пољаковић
Кираљ
4.3.2020. Ђенђи

1

П1, К1, К2

ЗУОВ

П1,

Семинар

Обучавање
наставника за
коришћење
електронске табле

Трибина

Промоција уџбеника
Завод за уџбенике

Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

ЗУОВ

Зимска академија Зоопедагогија и
заштита животне
средине у нижим
разредима основне
школе

Универзитет у
Новом Саду
Учитељски
Факултет на
мађарском
наставном
језику у
Суботици

Семинар

Семинар

Тако то
постави!Народне
игре, методологија
народног плесау
основној школи

24.8.2019 И
25.8.2019.
Суботица

П1

П1, К1, К2

1041 К1, П3

57

ЗУОВ

16.11 17.11.2019

24.8.2019 И
25.8.2019.
Суботица

Зораје
Илдико

19,5

Зораје
20.10.2019. Илдико

16

Зораје
Илдико

8

Вашархељи
Силвиа

3

Суботица

Педагошки
завод
Војводине,Нови
Сад и Културни
савез
Војвођанских
мађара,
22-23.09.2019.
Суботица
Суботица
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Семинар

Активно оријентисана настава
- методе и технике
учења
15 026

Стручни
скуп

Представљање нових
уџбеника за 3.
разред, стручно
предавање о
примени истих

ИК "Клетт",
"Нови Логос" и
"Фреска"

04.02.2020.
Суботица

Вашархељи
Силвиа

2

Обука

Дигитална учионица
/дигитално
компетентан
наставник - увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
1553/2019/47
материјала
16
П1, К1, К2

Завод за
унапређење
образовања и
васпитања

24.08.2019.
Суботица

Вашархељи
Силвиа

19,5

Семинар

Актувно
оријентисана настава
- методе и технике
учења

411 К2, П3

Удружење
наставника
,,ВЕТ Форум" Параћин

19-20. 10. 2019.
Суботица

Сенка
Рожумберск
и

16

411 К2, П3

Удружење
наставника
"ВЕТ Форум"Параћин

1920.10.2019.Субот Татјана
ица
Халиловић

к2, п3

Удружење
наставника
"БЕТ Форум"Параћин

19-20.10.2019.
Суботица

Вашархељи
Силвиа

16

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

Обука

Програм превенције
злупотребе
психоактивних
супстанци у
школама

Завод за јавно
здравље,
Суботица на
предлог Владе
Србије

26.11.2019.
Суботица

Татјана
Халиловић

Обука

Програм превенције
злупотребе
психоактивних
супстанци у
школама

Завод за јавно
здравље,
Суботица на
предлог Владе
Србије

26.11.2019.
Суботица

Сенка
Рожумберск
и

Семинар

Активно
оријентисана
настава-методе и
технике учења

Удружење
наставника
"ВЕТ Форум"Параћин

16.11 17.11.2019.
Суботица

Кобрехел
Ленке

16

Стручни
скуп

Развој
лингвистичких
компетенција који
наставу изводе на
мађарском
наставном језику Конференција

90

Удружење
просветних
радника мађара 29.02.2020.
Северне Бачке Суботица

Кобрехел
Ленке

2

57

Педагошки
завод
Војводине,Нови
Сад и Културни
савез
Војвођанских
мађара,
23.11.2019.
Суботица
Суботица

Кобрехел
Ленке

2

Завод за
унапређивање
образовања и

Кобрехел
Ленке

19,5

15069 К2, П3

Стручни
скуп

Тако то
постави!Народне
игре, методологија
народног плесау
основној школи

Обука

Дигитална
учионица- дигитално 1553/2019/47
компонентан
11
К1, К2

24.08.2019.
Суботица

16
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наставник - Увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала

васпитања

Обука

Програм обуке
наставника за
реализацију наставе
оријентисана ка
1784/2019/17
исходима учења
452
К1, К2

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

Обука

Летња академија Едукација
просветних радника
на мађарском
наставном језику

Обука

Актувно
оријентисана настава
- методе и технике
учења

Семинар

Дигитална учионица
/дигитално
компетентан
наставник

ЗУОВ

20.10.2019. Кривек Ема

8

Семинар

Комплексна развојна
педагогија - народни
плес "Így tedd rá "

Удружење
просветних
радника мађара
Северне Бачке 22-23-24.11.2019. Кривек Ема

20

Семинар

Активно оријентисана настава
- методе и технике
учења

Удружење
наставника
"БЕТ Форум" Параћин

Семинар

Реализација
програмских
садржаја у вртићу
кроз монтесори
метод

Семинар

Активно оријентисана настава
- методе и технике
учења

Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

Трибина

Развој животних
вредности код
ученика и
партнерских односа
с њиховим
родитељима

Трибина

Промоција уџбеника
БИГЗ

Семинар

Активно оријентисана настава
- методе и технике
учења

1084 К1, П3

411 К2, П3

15040 К2, П3

99 К2, П3

1043 К2, П3

П1, К1, К2

1842-4/2019

1043 К2, П3

Кобрехел
Ленке

24

Удружење
просветних
радника мађара 12-15.08.2019.
Северне Бачке Суботица

Кобрехел
Ленке

24

Удружење
наставника
,,ВЕТ Форум" Параћин

Весна Рудић

16

08.06.2019.
Суботица

19-20. 10. 2019.
Суботица

19.10.20.10.2019.
Суботица

Лидија
Миланковић

16

21.12.Монтесори
22.12.2019.
друштво Србије Суботица

Лидија
Миланковић

12

Удружење
наставника
"БЕТ Форум" Параћин

19.10.20.10.2019.

Тамара
Земко

16

ЗУОВ

24.8.2019. и
25.8.2019.
Суботица

Мирослава
Бриндза

19,5

КЛЕТТ друштво
за развој
образовања,
4.2.2020.
Београд
Суботица

Мирослава
Бриндза

1

БИГЗ, Београд

6.2.2020.
Суботица

Мирослава
Бриндза

1

Удружење
наставника
"БЕТ Форум" Параћин

16.11.17.11.2020.
Суботица

Мирослава
Бриндза

16
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Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

Семинар

Програмирање програмирање игре

Обука

Програм обуке
наставника за
реализацију наставе
оријентисана ка
1784/2019/17
исходима учења
452
К1, К2

Обука

Дигитална учионица
- компетентан
настваник

Семинар

Активно оријентисана настава
- методе и технике
учења

Обука

Дигитална
учионицакомпетентан
наставник

Семинар

Зимска академија

Семинар

Активно оријентисана настава
- методе и технике
учења

Трибина

Програм превенције
злоутребе
психоактивнихсупст
анци у школама

Мирослава
10.01.2020. Бриндза

16

ОКЦ - Бор

Мирослава
1.10.-28.10.2020. Бриндза

32

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

22.10.2019.
Суботица

Мирослава
Бриндза

24

ЗУОВ

24.8.2019. и
25.8.2019.
Суботица

Ирса Исић

19,5

Удружење
наставника
"БЕТ Форум" Параћин

19.10.20.10.2019.
Суботица

Сања
Тонковић

ЗУОВ

24.8.2019. и
25.8.2019.
Суботица

Туруш
Биачи
Рената

19,5

1042 К2П3

Университет у
Новом Саду ,
Учитељски
факултет на
мађарском
језику у
Суботици

Суботица,
08.01.2020.

Мезеи
Лидиа

8

15071 К2, П3

Удружење
наставника
"ВЕТ Форум"Параћин

16. и 17. 11.
2020. ОШ "
Ангела
Сечењи Иштван" Ковачевић

16

Влада
Републике
Србије - Завод 26. 11. 2019. ОШ
за јавно здравље " Сечењи
Ангела
Суботица
Иштван"
Ковачевић

2

ЗУОВ
К1,П3

К1, К2, П1

15040 К2, П3

К1, К2, П1

П3

Неформалн
и облик
Луткарска
усавршава радионица др Бранке
ња
Рудман

Трибина

Развој животних
вредности код
ученика и
партнерских односа
с њиховим
родитељима

Трибина

Развој животних
вредности код
ученика и
партнерских односа
с њиховим
родитељима

Семинар

Активно оријентисана настава
- методе и технике
учења

12657/2020

12668/2020

П2, П4

У склопу 26.
МФПД

16. 9. 2019.
Отворени
универзитет,
Суботица

16

Ангела
Ковачевић

1

К4, П9

КЛЕТТ друштво
за развој
образовања,
4.2.2020.
Београд
Суботица

Ангела
Ковачевић

1

К4, П9

КЛЕТТ друштво
за развој
образовања,
4.2.2020.
Београд
Суботица

Ката Нађ
Варга

1

Удружење
наставника
"ВЕТ Форум"Параћин

Ката Нађ
Варга

16

15043 К2, П3

19. 10. - 20. 10.
2019. ОШ
"Сечењи
Иштван"
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Семинар

ПрограмИрање програмирање игре и
игре програмирањем

Трибина

Промоција уџбеника
- БИГЗ

Презентација,
Презентаци дискусија и анализа
ја
удџбеника
Презентација,
Презентаци дискусија и анализа
ја
удџбеника
Неформалн
и облик
Луткарска
усавршава радионица др Бранке
ња
Рудман
Презентација,
Презентаци дискусија и анализа
ја
удџбеника

Трибина

Развој животних
вредности код
ученика и
партнерских односа
с њиховим
родитељима

Трибина

Програм превенције
злоутребе
психоактивнихсупст
анци у школама

Трибина

Програм превенције
злоутребе
психоактивнихсупст
анци у школама

Неформалн
и облик
Луткарска
усавршава радионица др Бранке
ња
Рудман

Трибина

Програм превенције
злоутребе
психоактивнихсупст
анци у школама

Презентација,
Презентаци дискусија и анализа
ја
удџбеника

Tрибина

Развој животних
вредности код
ученика и
партнерских односа
с њиховим

1. 10. - 28. 10.
2019. Семинар је
реализован
електронским
Ката Нађ
путем
Варга

32

Ката Нађ
6. 2. 2020. Варга

1

Издавачка кућа
Едука

ОШ" Кизур
Иштван" у
Суботици , март Ката Нађ
2020.
Варга

2

Издавачка кућа
Едука

ОШ" Кизур
Иштван" у
Суботици , март Ангела
2020.
Ковачевић

2

У склопу 26.
МФПД

16. 9. 2019.
Отворени
универзитет,
Суботица

1

П1

Издавачка кућа
Едука

ОШ "Кизур
Иштван" у
Суботици , март Ксенија
2020.
Перкучин

К4, П9

КЛЕТТ друштво
за развој
образовања,
4.2.2020.
Београд
Суботица

Ксенија
Перкучин

1

П3

Влада
Републике
Србије - Завод 26. 11. 2019. ОШ
за јавно здравље " Сечењи
Ксенија
Суботица
Иштван"
Перкучин

2

П3

Влада
Републике
Србије - Завод 26. 11. 2019. ОШ
за јавно здравље " Сечењи
Ката Нађ
Суботица
Иштван"
Варга

2

302 К1, П1,

ОКЦ - Бор
БИГЗ, Београд

П1

П1

П2, П4

16. 9. 2019.
Отворени
универзитет,
Суботица

Ката Нађ
Варга

2

П2, П4

У склопу 26.
МФПД

Мирослава
Бриндза

1

П3

Влада
Републике
Србије - Завод 26. 11. 2019. ОШ
за јавно здравље " Сечењи
Мирослава
Суботица
Иштван"
Бриндза

2

П1

у основној
школи Кизур
Иштван у
Суботици , март Мирослава
2020.
Бриндза

1

420 К4, П9

Издавачка кућа
Едука

КLETT друштво
за развој
образовања,
02.04.2020.
Београд
Суботица

Вашархељи
Силвиа

1
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родитељима

Семинар

Активно
оријентисана
настава-методе и
технике учења

1043 К2, П3

Удружење
наставника
"БЕТ Форун"Параћин

16.11 17.11.2019

Ана Кесеги
Михајловић

16

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

ИК Клетт

Хотел Галерија,
4. 2. 2020.

Ангела
Ковачевић

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

ИК Фреска

Хотел Галерија,
4. 2. 2020.

Ангела
Ковачевић

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

ИК Клетт

Хотел Галерија,
4. 2. 2020.

Ката Нађ
Варга

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

ИК Клетт

Хотел Галерија,
4. 2. 2020.

Мирослава
Бриндза

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

ИК Клетт

Хотел Галерија,
4. 2. 2020.

Ксенија
Перкучин

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

ИК Фреска

Хотел Галерија,
4. 2. 2020.

Ката Нађ
Варга

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

ИК Фреска

Хотел Галерија,
4. 2. 2020.

Мирослава
Бриндза

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

ИК Фреска

Хотел Галерија,
4. 2. 2020.

Ксенија
Перкучин

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

Хотел Галерија,
ИК Нови Логос 4. 2. 2020.

Ката Нађ
Варга

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

Хотел Галерија,
ИК Нови Логос 4. 2. 2020.

Ангела
Ковачевић

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

Хотел Галерија,
ИК Нови Логос 4. 2. 2020.

Ксенија
Перкучин

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

Хотел Галерија,
ИК Нови Логос 4. 2. 2020.

Мирослава
Бриндза

1

Представни
ци
издавачких Представљање
кућа аутори уџбеника Клет,
уџбеника
Логос, Фреска

п1

4.2.2020. Ема Кривек

1

Представни
ци
издавачких Представљање
кућа аутори уџбеника Клет,
уџбеника
Логос, Фреска

П1

Лилић
4.2.2020. Елвира

1

П1

Андреа
Рожа
4.2.2020. Сикора

1

Представни
ци
издавачких Представљање
кућа аутори уџбеника Клет,
уџбеника
Логос, Фреска
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Обука

Дигитална учионица
/дигитално
компетентан
наставник - увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
1553/2019/47
материјала
16
П1, К1, К2

Завод за
унапређење
образовања и
васпитања

24.08.2019.
Суботица

Дунаи
Атила

19,5

Семинар

Активно оријентисана настава
- методе и технике
учења

Удружење
наставника
"ВЕТ Форум"Параћин

19. 10. - 20. 10.
2019. ОШ
"Сечењи
Иштван"

Дунаи
Атила

16

Трибина

Програм превенције
злоутребе
психоактивнихсупст
анци у школама

Влада
Републике
Србије - Завод 26. 11. 2019. ОШ
за јавно здравље " Сечењи
Дунаи
Суботица
Иштван"
Атила

2

Стручни
скуп

Представљање нових
уџбеника за 3.
разред, стручно
предавање о
примени истих

ИК "Клетт",
"Нови Логос" и
"Фреска"

Стручни
скуп

Коmplex
tehetséggondozás

Стручни
скуп

Представљање нових
уџбеника за 3.
разред, стручно
предавање о
примени истих

Tрибина

Развој животних
вредности код
ученика и
партнерских односа
с њиховим
родитељима

Семинар

Активно оријентисана настава
- методе и технике
учења

Обука

Активно оријентисана настава
- методе и технике
учења

Семинар

Актувно
оријентисана настава
- методе и технике
учења

Обука

Програм превенције
злупотребе
психоактивних
супстанци у
школама

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

15043 К2, П3

П3

04.02.2020.
Суботица

Дунаи
Атила

2

Војвођанско
веће за подршку
талентованим
10.01.2020
ученицима
Суботица

Дунаи
Атила

2

Завод за
уџбенике

04.03.2020
Суботица

Дунаи
Атила

1

КLETT друштво
за развој
образовања,
02.04.2020.
Београд
Суботица

Дунаи
Атила

1

1043 К2, П3

Удружење
наставника
"БЕТ Форум" Параћин

19.10.20.10.2019.

Паулина
Миланковић

16

1043 К2, П3

Удружење
наставника
"БЕТ Форум" Параћин

19.10.20.10.2019.

Францишко
вић Ева

16

15029 К2, П3

Удружење
наставника
,,ВЕТ Форум" Параћин

19-20. 10. 2019.
Суботица

Ружица
Голубовић

16

Завод за јавно
здравље,
Суботица на
предлог Владе
Србије

26.11.2019.
Суботица

Ружица
Голубовић

ИК Клетт

Хотел Галерија,
4. 2. 2020.

Ружица
Голубовић

NTPHTTSZM-190001

П1

420 К4, П9

П1

1
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Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

ИК Фреска

Хотел Галерија,
4. 2. 2020.

Ружица
Голубовић

1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

Хотел Галерија,
ИК Нови Логос 4. 2. 2020.

Ружица
Голубовић

1

Издавачка кућа
Едука

ОШ" Кизур
Иштван" у
Суботици , март Ружица
2020.
Голубовић

2

ИК Бигз

ОШ "Соња
Маринковић" у
Суботици ,
6.2.2020.

Ружица
Голубовић

1

КЛЕТТ друштво
за развој
образовања,
4.2.2020.
Београд
Суботица

Ружица
Голубовић

1

Презентација,
Презентаци дискусија и анализа
ја
удџбеника

П1

Представљање нових
Презентаци уџбеника за 3.
ја
разред

П1

Трибина

Развој животних
вредности код
ученика и
партнерских односа
с њиховим
родитељима

Обука

Програм превенције
злупотребе
психоактивних
супстанци у
школама

Завод за јавно
здравље,
Суботица на
предлог Владе
Србије

26.11.2019.
Суботица

Сузана
Мађаревић

Семинар

Актувно
оријентисана настава
- методе и технике
учења

Удружење
наставника
,,ВЕТ Форум" Параћин

19-20. 10. 2019.
Суботица

Сузана
Мађаревић

Трибина

Развој животних
вредности код
ученика и
партнерских односа
с њиховим
родитељима

Летња
академија

Едукација
просветних радника
на мађарском
наставном језику

Обука

Дигитална
учионица/
Дигитално
компетентан
наставник- увођење
е-уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала

12683/2020

15039 К2, П3

16

К4, П9

КЛЕТТ друштво
за развој
образовања,
4.2.2020.
Београд
Суботица

Андреа
Рожа
Сикора

1

К1,П3

Педагошки
12-15.08.2019.
завод Војводине Суботица

Илдико
Шванер

24

К1,П3

Завод за
унапређење
образовања и
васпитања

28- 29 .08. 2019.
Суботица

Илдико
Шванер

19,5

Обука

Обука запослених у
основним и средњим
школама- развој
дигиталних
кометенција

К1,П3

Завод за
унапређење
образовања и
васпитања

20.10.2019.
Стари Жедник

Илдико
Шванер

16

Летња
академија

Едукација
просветних радника
на мађарском
наставном језику

К1,П3

Педагошки
12-15.08.2019.
завод Војводине Суботица

Торма
Тунде

24

12668/2020

26
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Обука

Дигитална
учионица/
Дигитално
компетентан
наставник- увођење
е-уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала

Обука

Обука запослених у
основним и средњим
школама- развој
дигиталних
кометенција

Обука

Активно орјентисана
настава- методе и
технике учења

К1,П3

Завод за
унапређење
образовања и
васпитања

28- 29 .08. 2019.
Суботица

Торма
Тунде

19,5

К1,П3

Завод за
унапређење
образовања и
васпитања

24.08.2019.
Суботица

Торма
Тунде

16

К2, П3

Завод за
унапређење
образовања и
васпитања

24.02.2020.
Суботица

Габор
Јесенски

16

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Врста
програма
(нпр.
семинар,
округли
сто...)
Назив програма

Семинар

"Школа за 21 век" критичко мишљење и
решавање проблема,
дигитална писменост и
програмирање
микробит уређаја

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

Обука

"Да нам
антидискриминација
буде инспирацијапревенција и
превазилажење
дискриминације у
вртићу и школи"

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

Онлајн
стручни
скуп

"Управљање временом
у циљу боље
организације часа"

Каталошки
број

Стандарди
компетенци
је
наставника
(К-1, К-2, К3 , К-4 или
Приоритетн
е области:
П1, П2, П3,
П4, П5, П6,
П7, П8, П9, Реализатор
П10
програма

Датум и
место
реализациј
е

мартП1, П10, К1, The British
октобар
К2
Council, МПНТР 2019.

411 К2, П3

-

п4, п2, п1

411 К2, П3

к1, к2,п1

Учесник
(име и
презиме
наставника)

Број
сати/
број
бодов
а

Ана Катић

40

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"Параћин

19.10.2019.
и
20.10.2019.
Суботица
Ана Катић

16

ЦИП- Центар за
интерактивну
педагогију и
Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја

13.04.2020.
(двонедељн
а онлајн
обука)
Ана Катић

16

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"16.11Параћин
17.11.2019. Соња Крстић
Клет група,
ЗУОВ

март 2020.

Миленко
Илин

16

1
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Онлајн
стручни
скуп

"Како подстаћи
скривене потенцијале
ученика" - Др Ранко
Рајовић

К2, К3, П1

Семинар

"Школа за 21 век" критичко мишљење и
решавање проблема,
дигитална писменост и
програмирање
микробит уређаја

мартП1, П10, К1, The British
октобар
К2
Council, МПНТР 2019.

Трибина

Промоција уџбеника за
7. разред

Семинар

Активно оријентисана
настава-методе и
технике учења

Семинар

Активно оријентисана
настава-методе и
технике учења

П1

Клет група,
ЗУОВ

Издавачке куће
Клет, Н. Логос и
Фреска

Миленко
2.4.2020. Илин

Миленко
Илин

40

Миленко
4.2.2020. Илин

3

411 К2, П3

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"19.10Паточ
Параћин
20.10.2019. Жужана

16

411 К2, П3

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"16.11 Шандор
Параћин
17.11.2019. Јухас

16

411 К2, П3

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"16.11 Параћин
17.11.2019. Бетина Куњи

16

411 К2,П3

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"16.11 Параћин
17.11.2019

16

Семинар

Активно оријентисана
настава-методе и
технике учења

Семинар

Активно оријентисана
настава-методе и
технике учења

Семинар

"Тенис у основним
школама"

Тениски Савез
Србије

Обука

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"16. 11 - 17.
Параћин
11. 2019

Стручни
скуп

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима
12677/2020

Обука

Обука наставника за
дигиталне наставне
садржаје - дигитална
учионица -/Дигитална
учионица/дигитално
компетентан наставник
– увођење
електронских уџбеника
и дигиталних
образовних материјала

Семинар

Prüfungsvorbereitung
für Fit in Deutsch A2 an
Grundschulen
Језички испити

Трибина

Презентација уџбеника -

1

411 К2, П3

П1

К2, П1, П3,
П4

Маја Прћић

21.12.Шандор
22.12.2019. Јухас

20

Милица
Чубрило

16

Клет група,
ЗУОВ

Милица
4. 2. 2020. Чубрило

1

МПНТР

Милица
25. 5. 2020 Чубрило

Goethe Institut Београд

28.9.2020. Анико Бајус

К2, П1, П3,
П4

Гете Институт

К2, П3

Издавачке кућа

28.09.2019.;
20-21. Мариа
02.2020.1 Маргит
6.2.2020. Анико Бајус

0

0
1
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издавачке куће Дата
Статус

Дата Статус
Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"16.11 Параћин
17.11.2019. Анико Бајус

Семинар

Активно оријентисана
настава-методе и
технике учења

Семинар

Förderung der
Sprachfertigkeit

Семинар

Активно оријентисана
настава-методе и
технике учења

Обука

Програм обукее за
запослене у
образовању /
дигитална учионица /
дигитално
компетентан наставник
– увошење дигиталних
уџбеника и дигиталних
образовних материјала

Компентенц
ије за
наставну
област,
предмет и
методику
наставе,
подучавање
и учење

Обука

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

Компетенциј
а за
подућавање
и учење, за
приоритетне
области П1 и
П3
British Council

Трибина

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима

Klett друштво за
развој
образовања

Обука

Програм превенције
злупотребе
психоактивних
супстанци у школама

Завод за јавно
здравље,
Суботица на
предлог Владе
Србије

Обука

Обука наставника за
дигиталне
компетенције:
прегледање тестова за
време спровођења
Завршног испита

МПНТР
Техничка школа
"Иван Сарић",
19.6.2020.
Суботица
Суботица

Александра
Ступар
Брујић

4

8.2.2020.
Суботица

Александра
Ступар
Брујић

1

411 К2, П3
-

К2, П1, П3,
П4

411 К2, П3

Goethe Institut Београд

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"16.11 Ноеми
Параћин
17.11.2019. Кираљ

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

Обука

Методика наставе

Бигз школство

обука

Активно оријентисана
настава-методе и
технике учењ

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"Параћин

Обука

Програм обуке
наставника за

411 К2,П3
1784/2019/106
44
К1, К2

21.2.2020. Анико Бајус

ЗУОВ

од
24.8.2019.
Суботица

16
0

16

Александра
Ступар
Брујић

19,5
бодова

У периоду
од марта до
октобра
Александра
2019.
Ступар
године
Брујић

40
бодова

Александра
Ступар
2.4.2020. Брујић

3,5
сата /
1 бод

Александра
26.11.2019. Ступар
Суботица
Брујић

2

ОШ Јован
Микић

Тамаш
Шандор

16

Станко
Патарчић

24
29
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реализацију наставе
оријентисане ка
исходиима учења

22.824.8.2019

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"Параћин

ОШ
Сечењи
Иштван
16.11.Станко
17.11.2019. Патарчић

16

Портал
ЗУОВонлине
обука
10.2.2020

Станко
Патарчић

16

Обука

Активно оријентисана
настава-методе и
технике учења

Обука

Програм обуке
наставника основних и
средњих школа из
области пројектне
наставе
922/2020 / 145 П10

ЗУОВ

Стручни
скуптрибина

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима
12687/2020

Издавачка кућа
Klett

Станко
04.02.2020. Патарчић

1

Стручни
скуп

Развој лингвистичких
компетенција
наставника који
наставу изводе на
мађарском наставном
језику- Конференција

Педагошки
Завод Војводине

Мариа
29.02.2020. Маргит

2

Семинар

Са стресом је лако ако
знаш како

144 к4, П4

Музичка школа
Суботица

Станко
19.09.2020. Патарчић

8

Семинар

Кооперативно онлајн
учење и онлајн
решавање домаћих
задатака

316 К2, П1

Удружење
наставника ВЕТ
Форум Параћин

Станко
07.09.2020. Патарчић

24

Семинар

Prüfungsvorbereitung
für Fit in Deutsch A2 an
Grundschulen
-

К2, П1, П3,
П4

Goethe Institut Београд

Мариа
28.9.2020. Маргит

0

Трибина

Презентација уџбеника
издавачке куће Дата
Статус
-

К2, П3

Издавачке кућа
Дата Статус

Мариа
6.2.2020. Маргит

1

Семинар

Förderung der
Sprachfertigkeit

К2, П1, П3,
П4

Goethe Institut Београд

2021.2.2020.

Мариа
Маргит

0

Семинар

Летња академија Едукација просветних
радника на мађарском
наставном језику

Удружење
просветних
радника мађара
Северне Бачке

Суботица,
12Шалата
15.08.2019. Атила

24

411 К2, П3

П1

90

-

1084 К1П3

Обука

Активно-оријентисана
настава - методе и
технике учења

Стручни
скуп

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима
12674/2020

411 К2, П3

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"19.10Љубомир
Параћин
20.10.2019. Татар

16

П1

Клет група,
ЗУОВ

Љубомир
4.2.2020. Татар

1

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред

П1

Издавачке куће:
Клет, Нови
Логос и Фреска

Љубомир
4.2.2020. Татар

3

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред

П1

Издавачка кућа
Герундијум

Љубомир
5.2.2020. Татар

2
30
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Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред

П1

Издавачка кућа
Едука

Љубомир
2.3.2020. Татар

2

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред

П1

ЈП Завод за
уџбенике

Љубомир
4.3.2020. Татар

2

Обука

Обука наставника за
дигиталне
компетенције;
прегледање тестова за
време спровођења
пробног завршног
испита

МПНТР

Љубомир
3.6.2020. Татар

1

Обука

Обука наставника за
дигиталне
компетенције;
прегледање тестова за
време спровођења
завршног испита

МПНТР

Љубомир
18.6.2020. Татар

1

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

411 К2, П3

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"Параћин

16.11.2019.
и
17.11.2019. Елвира
Суботица
Ковач

16

Семинар

Отворени задаци,
вршњачко и
саморегулисано учење
у настави математике

382 К2, П3

Школски центар
за савремено
образовање,
Београд

Елвира
08.02.2020. Ковач

8

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред

П1

Издавачка кућа
Герундијум

Елвира
5.2.2020. Ковач

2

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред

П1

Издавачка кућа
Нови Логос

Елвира
25.2.2020. Ковач

2

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред

П1

Издавачке куће:
Клет, Нови
Логос и Фреска

Слободанка
4.2.2020. Брандт

3

Семинар

Отворени задаци,
вршњачко и
саморегулисано учење
у настави математике

К1, К2, П1,
П2

Бигз школство

Ведрана
8.2.2020. Цвијин

8

Трибина

Презентација уџбеника
за 6. разред

П1

Издавачка кућа
Нови Логос

Ведрана
25.2.2020. Цвијин

2

Обука

Прегледање пробних
завршних испита из
математике

МПНТР

Ведрана
4.6.2020. Цвијин

8

Обука

Прегледање завршних
испита из математике

МПНТР

Ведрана
19.6.2020. Цвијин

8

Обука

Даровитост ученика

Војвођанско
веће за подршку
талентованим
ученицима

Рита
16.11.2019. Николић

8

Стручни
скуп

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима
12681/2020

Клетт друштво
за развој
образовања,
Београд

Рита
04.02.2020. Николић

1

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. Вулкан

ИК Вулкан

Рита
11.12.2019. Николић

1

1083 К3, П3
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Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред
Герундијум

ИК Герундијум

Рита
05.02.2020. Николић

1

Трибина

Презентација уџбенка
за 7. разред Фреска

ИК Фреска,
Клетт и Нови
Логос

Рита
04.02.2020. Николић

1

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред Нови
Логос

ИК Фреска,
Клетт и Нови
Логос

Рита
04.02.2020. Николић

1

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред Клетт

ИК Фреска,
Клетт и Нови
Логос

Рита
04.02.2020. Николић

1

Трибина

Презентација уџбеника
Едука

ИК Едука

Рита
02.03.2020. Николић

1

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред Дата
Стгатус

ИК Дата Статус

Рита
06.02.2020. Николић

1

Обука

Летња академија Едукација просветних
радника на мађарском
наставном језику

1084 К1, П3

Удружење
просветних
радника мађара
Северне Бачке

1215.08.2019. Јолана
Суботица
Гунић

24

Семинар

Отворени задаци,
вршњачко и
саморегулисано учење
у настави математике

382 К2, П3

Школски центар
за савремено
образовање,
Београд

Јолана
08.02.2020. Гунић

8

Обука

Програм обуке за
запослене у
образовању /
дигитална учионица /
дигитално
компетентан наставник
– увошење дигиталних
уџбеника и дигиталних
образовних материјала

Компентенц
ије за
наставну
област,
предмет и
методику
наставе,
подучавање
и учење

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

Трибина

Презентација уџбенка
за 7. разред Фреска,
Клетт и Нови Логос

П1

ИК Фреска,
Клетт и Нови
Логос

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред

П1

Издавачка кућа
Герундијум

Стручни
скуп

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима
12677/2020

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

П1, П10, К1, Клет група,
К2
ЗУОВ

411 К2, П3

од
24.8.2019.
Суботица

Јолана
Гунић

19,5

Јолана
04.02.2020. Гунић

3

Јолана
5.2.2020. Гунић

2

Јолана
Гунић

1

4.2.2020.

Удружење
наставника "ВЕТ 16.11Ерика
Форум"17.11.2019. Радаковић
Параћин

Обука

Обука наставника за
дигиталне
компетенције;
прегледање тестова за
време спровођења
пробног завршног
испита

МПНТР

3.6.2020. Соња Крстић

Обука

Обука наставника за
дигиталне

МННТР

18.6.2020. Соња Крстић

16

8
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компетенције;
прегледање тестова за
време спровођења
завршног испита
Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"16.11 Милица
Параћин
17.11.2019. Огњеновић

Обука

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

Трибина

Програм превенције
злоутребе
психоактивних
супстанци у школама

П3

Влада Републике
Србије - Завод за
јавно здравље
Суботица

Стручни
скуп

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима
12677/2020

П1

Клет група,
ЗУОВ

Обука

Обука наставника за
дигиталне наставне
садржаје - дигитална
учионица -/Дигитална
учионица/дигитално
компетентан наставник
– увођење
електронских уџбеника
и дигиталних
образовних материјала

МПНТР

Обука

Обука наставника за
дигиталне
компетенције;
прегледање тестова за
време спровођења
Пробног завршног
испита

МПНТР
Техничка школа
"Иван Сарић",
Суботица

Милица
3.6.2020. Огњеновић

4

Обука

Обука наставника за
дигиталне
компетенције;
прегледање тестова за
време спровођења
Завршног испита

МПНТР
Техничка школа
"Иван Сарић",
Суботица

Милица
18.6.2020. Огњеновић

4

Семинар

"Школа за 21 век" критичко мишљење и
решавање проблема,
дигитална писменост и
програмирање
микробит уређаја

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

Стручни
скуп

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима
12677/2020

Обука

Програм обуке
наставника за
реализацију наставе

411 К2П3

26. 11. 2019.
ОШ "
Сечењи
Милица
Иштван"
Огњеновић

2

Милица
4.2.2020. Огњеновић

1

25.5.2020.
Путем
интернета

мартП1, П10, К1, The British
октобар
К2
Council, МПНТР 2019.
К2, П3
411

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"Параћин

П1, П10, К1, Клет група,
К2
ЗУОВ

К1, К2

ЗУОВ

16

Милица
Огњеновић

Симонида
Ђорђевић

40

19.10.2019.
и
20.10.2019. Симонида
Суботица
Ђорђевић

16

Симонида
4.2.2020. Ђорђевић

1

ОШ"Јован
Микић"
22.8-

Симонида
Ђорђевић

24
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оријентисане ка
исходиима учења

Семинар

24.8.2019

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

"Актуелности у
пословању установа
Саветовањ образовања и
е
васпитања"

Удружење
наставника
,,ВЕТ Форум" Параћин

16. XI - 17.
XI 2019,
Суботица

Милан
Павић

16

Параграф, НС

20.11.2019. Милан
Нови Сад
Павић

4

/

,,Клет'' друштво
за развој
образовања,
Београд

2. IV 2020,
интернет
платформа

15075 К2, П3

-

Трибина

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима
12675/2020

Трибина

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима

П1

Клет група,
ЗУОВ

Обука

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

Компентенц
ије за
наставну
област,
предмет и
методику
наставе

Обука

Програм обуке за
запослене у
образовању /
дигитална учионица /
дигитално
компетентан наставник
– увошење дигиталних
уџбеника и дигиталних
образовних материјала

Трибина

Презентација уџбеника
издавачке куће Дата
Статус
-

Семинар

Активно-оријентисана
настава – методе и
технике учења

Обука

Обука запослених у
образовању за примену
образовних стандарда
и самовредновање рада
установа у основном и
средњем образовању

Семинар

Програм стручног
усавршавања
наставника, стручних
сарадника и директора
за развој кључних
вештина ученика
основних школа:
критичко мишљење и
решавање проблема,

Милан
Павић

3,5
сата /
1 бод

Кристина
Антал
4. 2. 2020. Динчић

1

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

Кристина
19.10.2019. Антал
Суботица
Динчић

16

Компентенц
ије за
наставну
област,
предмет и
методику
наставе,
подучавање
и учење

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

од
24.8.2019.
Суботица

Кристина
Антал
Динчић

19,5
бодова

К2, П3

Издавачке кућа
Дата Статус

6.2.2020.
Суботица

Кристина
Антал
Динчић

1

15075 К2, П3

Удружење
наставника
„ВЕТ“ Форум Параћин

16.11 –
17.11.201

Дамир
Ишпановић

МПНТР и
ЗВКОВ

16

Дамир
22.2.2020. Ишпановић

мартП1, П10, К1, The British
октобар
К2
Council, МПНТР 2019.

Дамир
Ишпановић

40
34
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дигитална писменост и
програмирање
микробит уређаја
Kensington
Academy of
English, David
Game College
Лондон, Велика
Британија

Курс

Курс енглеског језика
и методике наставе,
CEFR B2

Стручни
скуп

Стручни скуп –
трибина, учимо
креативно, градимо
партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима,
12677/2020

Обука

Програм обуке за
запослене у
образовању/Дигитална
учионица/Дигитално
компетентан наставник
– увођење
електронских уџбеника
и дигиталних
образовних материјала

ЗУОВ

Семинар

Kárpát-medencei Nyári
Pedagógus Akadémia

К1, П3

Szeged-Csanádi
Egyházmegye
Gelsey Vilmos
Pedagógiai
Intézete

08 – 11. 08.
2019.
Хермина
Békéscsaba Ковач

30

Семинар

Летња академија –
едукација просветних
радника на мађарском
наставном језику

K1, P3

Удружење
просветних
радника мађара
Северне Бачке

12 – 15. 08.
2019.
Хермина
Суботица
Ковач

24

Израда нових уџбеника

Теолошко Катехетски
Институт Суботица

05. 10. 2019. Хермина
Сомбор
Ковач

8

Семинар

Писање уџбеника за
католички вјеронаук

Теолошко Катехетски
Институт Суботица

9. i 30. 11.
2019.
Суботица

Хермина
Ковач

16

Семинар

Micro:bit basics course

British Council

13. 03. 2020. Хермина
Онлајн
Ковач

8

Семинар

Примена микробит
уређаја- основна обука
за наставнике

British Council

06. 05. 2020. Хермина
Онлајн
Ковач

8

24. 08. 2019. Хермина
Суботица
Ковач

8

04. 03. 2020. Хермина
Суботица
Ковач

2

Ана Х.
16.11.2019. Хегедиш

8

Семинар

К1, П1

Дамир
Ишпановић

-

2.4.2020.

П1

Klett друштво за
развој
образовања

Дамир
Ишпановић

1

мај 2020.

П1, П3

Семинар

A hitoktatás
közösségépítő szerepe

Теолошко Катехетски
Институт Суботица

Трибина

Промоција уџбеника
Завод за уџбенике

ЈП Завод за
уџбенике,
Београд

Даровитост ученика

Војвођанско
веће за подршку
талентованим
ученицима

Обука

1.7.201926.7.2019.

1083 К3, П3

Дамир
Ишпановић
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Стручни
скуп

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима
12681/2020

Клетт друштво
за развој
образовања,
Београд

Ана Х.
04.02.2020. Хегедиш

1

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. Вулкан

ИК Вулкан

Ана Х.
11.12.2019. Хегедиш

1

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред
Герундијум

ИК Герундијум

Ана Х.
05.02.2020. Хегедиш

1

Трибина

Презентација уџбенка
за 7. разред Фреска

ИК Фреска,
Клетт и Нови
Логос

Ана Х.
04.02.2020. Хегедиш

1

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред Нови
Логос

ИК Фреска,
Клетт и Нови
Логос

Ана Х.
04.02.2020. Хегедиш

1

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред Клетт

ИК Фреска,
Клетт и Нови
Логос

Ана Х.
04.02.2020. Хегедиш

1

Трибина

Презентација уџбеника
Едука

ИК Едука

Ана Х.
02.03.2020. Хегедиш

16

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред Дата
Стгатус

ИК Дата Статус

Ана Х.
06.02.2020. Хегедиш

1

Семинар

Настава модерне
историје југоисточне
Европе

72

Педагошка
Академија Историја
Компентенц
ије за
наставну
област,
предмет и
методику
наставе,
подучавање
и учење

УДН14Еуроцлио,ЗУОВ 15.9.2019.

Ана Х.
Хегедиш

16

Удружење
просветних
радника Мађара 8-12. јул
у Војводини
2019.

Ана
Х.Хегедиш

24

Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

Далиборка
Буквић

19,5
бодова

Далиборка
2.4.2020. Буквић

3,5
сата /
1 бод

26.11.2019. Далиборка
Суботица
Буквић

2

Обука

Програм обукее за
запослене у
образовању /
дигитална учионица /
дигитално
компетентан наставник
– увошење дигиталних
уџбеника и дигиталних
образовних материјала

Трибина

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима

Klett друштво за
развој
образовања

Обука

Програм превенције
злупотребе
психоактивних
супстанци у школама

Завод за јавно
здравље,
Суботица на
предлог Владе
Србије

Обука

Обука наставника за
дигиталне
компетенције:
прегледање тестова за
време спровођења
Пробног завршног
испита

МПНТР
Техничка школа
"Иван Сарић",
19.6.2020.
Суботица
Суботица

од
24.8.2019.
Суботица

Далиборка
Буквић

4
36
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Обука

Обука наставника за
дигиталне
компетенције:
прегледање тестова за
време спровођења
Завршног испита

МПНТР
Техничка школа
"Иван Сарић",
19.6.2020.
Суботица
Суботица

Далиборка
Буквић

4

Обука

Методика наставе

Бигз школство

8.2.2020.
Суботица

Далиборка
Буквић

1

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. разред

Герундију

5.2.20202.
Суботица

Далиборка
Буквић

1

Семинар

Активно оријентисана
настава: методе и
технике учења

411

Удружење
наставника "ВЕТ 16. и 17.11
форум" Параћин 2019.

Далиборка
Буквић

16

Семинар

Отворени задаци,
вршњачко и
саморегулисано учење
у настави математике

382

Школски центар
за савремено
образовање,
Београд
Теолошко Катехетски
Институт Суботица

Далиборка
8.2.2020. Буквић

05. 10. 2019. Кристијан
Сомбор
Бодић

Семинар

Израда нових уџбеника

Обука

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

Семинар

Prüfungsvorbereitung
für Fit in Deutsch A2 an
Grundschulen
-

К2, П1, П3,
П4

Goethe Institut Београд

Жужана
28.9.2020. Кокић Дели

0

Трибина

Презентација уџбеника
издавачке куће Дата
Статус
-

К2, П3

Издавачке кућа
Дата Статус

Жужана
6.2.2020. Кокић Дели

1

Семинар

Förderung der
Sprachfertigkeit

К2, П1, П3,
П4

Goethe Institut Београд

Жужана
21.2.2020. Кокић Дели

0

Обука

Обука наставника за
дигиталне наставне
садржаје - дигитална
учионица -/Дигитална
учионица/дигитално
компетентан наставник
– увођење
електронских уџбеника
и дигиталних
образовних материјала

МПНТР

25.5.2020.
Путем
интернета

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"Параћин

19.10.2019.
и
20.10.2019. Жужана
Суботица
Кокић Дели

16

Стручни
скуп

Учимо креативно,
градимо партнерства:
квалитетнији рад с
ученицима и њиховим
родитељима
12669/2020

Кларика
4.2.2020. Цинклер

1

Трибина

Презентација уџбеника
за 7. Вулкан

ИК Вулкан

Кларика
11.12.2019. Цинклер

1

Трибина

Презентација уџбеника

ИК Герундијум

05.02.2020. Кларика

8

Владимир
Милоданови
10.2019. ћ

-

411 К2, П3

,,Клет'' друштво
за развој
П1, П10, К1, образовања,
К2
Београд

Жужана
Кокић Дели

1
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за 7. разред
Герундијум

Цинклер

Трибина

Презентација уџбенка
за 7. разред Фреска

ИК Фреска,
Клетт и Нови
Логос

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

Кларика
04.02.2020. Цинклер

1

Удружење
наставника "ВЕТ
Форум"Параћин

19.10.2019.
и
20.10.2019. Кларика
Суботица
Цинклер

16

Семинар

Активности за
подршку свим
ученицимадиференцијација
наставе-

Република
Србија,
Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја

9.11.2019. и
10.11.2019. Кларика
Сомбор
Цинклер

16

Семинар

Активно орјентисана
настава - методе и
технике учења

Удружење
наставника "ВЕТ 9.11.2019. и
Форум"10.11.2019. Горан
Параћин
Сомбор
Андрић

К2, П3
15052

К2, П3
15052

16

Евиденција ранијег стручног усавршавања запослених налази се у школској документацији.
Сваки запослени је дужан да води свој портфолио и да сачини лични план стручног усавршавања
који прати извештај о стручном усавршавању за протеклу школску годину.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ- НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Врста
програма
(нпр.
семинар,
обука,
округли
сто...)

Обука

Назив програма

Стандарди
компетенције
наставника
(К-1, К-2, К-3 ,
К-4 или
Приоритетне
области: П1,
П2, П3, П4,
П5, П6, П7,
Реализатор
Кат. број П8, П9, П10
програма

"Да нам
антидискриминација
буде инспирацијапревенција и
превазилажење
дискриминације у
вртићу и школи"
-

4. Конференција
"Безбедност и
Конференција одговорност"

Обука

Саветодавни
разговор - примена у
васпитном раду са
адолесцентима и
родитељима

Обука

Саветодавни
разговор - примена у
васпитном раду са
адолесцентима и
родитељима

Саветовање

"Актуелности у
пословању установа
образовања и
васпитања"

Семинар

Информатика у
библиотеци

Семинар

Тако то постави!
Народне игре,
методологија
народног плеса у
основној школи

Семинар

Активнооријентисана настава
-методе и технике
учења

Саветовање

Коришћење базе
података EISZ -

п4, п2, п1

-

к4п4

к4п4

-

К4

57

15061 К2, П3

Датум и
место
реализације

Учесник
(име и
презиме)

Број
сати/
број
бодова

ЦИП- Центар
за
интерактивну
педагогију и
Министарство
просвете,
науке и
13.04.2020.
технолошког (двонедељна
развоја
онлајн обука)

Маја
Шаравања

16

27.09.2019.
Хотел
Фондација
Галерија,
"Тијана Јурић" Суботица

Маја
Шаравања

1

Друштво
психолога
Србиује

6.12.2019. Дом
ученика
средњих
школа
Суботица,
Маја
Суботица
Шаравања

8

Друштво
психолога
Србиује

6.12.2019. Дом
ученика
средњих
школа
Суботица,
Суботица
Агота Пап

8

Параграф, НС

20.11.2019.
Нови Сад

Маја
Шаравања

4

Агнеш
Дудаш

6

Агнеш
22-23.11.2019. Дудаш

2

Удружење
наставника
,,ВЕТ Форум,,
Агнеш
-Параћин
16-17.11.2019. Дудаш

16

Војвођански
мађарски
културни
15.11.2019,
центар - Сента Сента

Педагошки
завод
Војводине

Градска
библиотека

Агнеш
19.11.2019. Дудаш

1
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представници из
Будимпеште

Суботица

Обука

Припрема извештаја
о библиотечком
пословању

Градска
библиотека
Суботица

Семинар

Реализација
програмског
садржаја у вртићу
кроз Монтесори
метод

Монтесори
друштво
Србије,
Суботица

Данијела
21-22.12.2020. Ђедовић

12

Обука

Саветодавни
разговор - примена у
васпитном раду са
адолесцентима и
родитељима

Друштво
психолога
Србиује

6.12.2019. Дом
ученика
средњих
школа
Суботица,
Данијела
Суботица
Ђедовић

8

Семинар

Програм обуке
наставника за
реализацију наставе
оријентисане на
исходе

ЗУОВ

8.6.2019.
(уверење од
22.10.2019.)

Изабела
Сабо Секе

24

к4п4

Друштво
психолога
Србије

6.12.2019. Дом
ученика
средњих
школа
Суботица,
Изабела
Суботица
Сабо Секе

8

к3, п6,п7

ЦИП - Центар
за
интерактивну
Изабела
педагогију
1,2,18.12.2019. Сабо Секе

24

Семинар

Саветодавни
разговор - примена у
васпитном раду са
адолесцентима и
родитељима
145/18

Обука

Трећа обука за
саветнике спољне
сараднике

120 К2,П2

к4п4

к1, к2 , п1,п2

NTPкомплексни приступ HTTSZMСтручни скуп у раду са талентима 19-0001
к2,к3, п1,п2

Војвођанско
веће за
подршку
талентованим
ученицима

Агнеш
27.2.2020. Дудаш

10.01.2020
Суботица

Изабела
Сабо Секе

1

2
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ЖИВОТА И РАДА У ШКОЛИ
2.1. Бројно стање одељења и ученика
2.1.1. Број и врста одељења по језику наставе и објектима
2.1.2. Број ученика према разредима и врстама одељења по објектима
2.1.3. Флуктуација ученика
2.2. Ритам рада школе
2.2.1. Дежурство наставникa
2.2.2. Распореда смена по објектима, одељењима, одељењским старешинством
2.2.3. Распоред часова
2.3. Остваривање школског календара
2.4. Остваривање календара значајних активности
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ЖИВОТА И РАДА У ШКОЛИ
2.1 Бројно стање одељења и ученика
Почетком школске 2019/2020. године ОШ „Сечењи Иштван“ похађа 1044 ученика а на крају
школске године је било 1032` ученика. Првим циклусом образовања обухваћено је 545 (на крају
540) ученика, а другим циклусом 499- (на крају 492) ученика. Образовно-васпитни рад се у сва
четири објекта одвија двојезично (на српском и мађарском језику). Наставу на српском језику је
похађало 638 (на крају 627) ученика, а на мађарском језику 406 (на крају 405) ученика. Ученици су
били распоређени у 62 одељење, од чега су 57 била некомбинована/класична, а 5 одељења су
комбинована од 2 разреда. Током школске 2019/2020. године имали смо пет комбинована
одељења, једно у школи у Шабачкој улици, једно у Салаи школи и три у школи на Келебији.
2.1.1. Број и врста одељења по језику наставе и објектима
Класична одељења
Школски
објекат
српски
мађарски
централни
21
18
објекат у
8
2
Шабачкој
објекат на
Путу Е.
2
3
Кардеља
Келебија
Укупно

0

2

31

25

Комбинована одељења
српски
мађарски
-

Укупно
38

-

1(1.-3. разр.)

12

1 (1.-3. разр.)

-

6

1 (1.-2. разр.)

5

2

62

2 (1-2. и 3-4.
разр.)
3

2.1.2. Број ученика према разредима и врстама одељења по објектима
Број ученика према разредима и врстама одељења на крају школске 2019/2020. године
Број ученика у
комбинованим
идељењима

121
119

130
129

Централна
школа: 749

749
741

67
65

48
59

60
58

IV разред

VI разред

138
139

III разред

V разред

123
120

II разред

IV разред

126
127

I разред

III разред

108
104

Свега

II разред

994
982

VIII
разред

I разред

Свега за
школу: 1044
на крју:1032

VII
разред

Свега
ученка

Укупно

Број ученика у некомбинованим одељењима

131
129

117
115

50

21

6

18

5

131
129

117
115

0

0

0

0

0

-

-

9
9

3
3

0

6
6

0

Централни објекат
75
76

121
119

130
129

Издвојена одељења
Шабачка
школа: 174

165
165

33
33

51
52

39
38

48
48

-

-
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крај: 174
Салаи школа:
66, крај:66

објекат на
Келебији:
46, крај 46
Укупно
издвојена
одељења:
286
286

53
53

5
6

27
26

13
13

8
8

-

-

-

-

13

7
7

0

6
6

0

18
18

0

0

11
11

7
7

-

-

-

-

28
28

11
11

6
6

6
6

5
5

236
236

38
39

78
78

63
62

63
63

-

-

-

-

50

21
21

6
6

18
18

5
5

Горњи ред је број ученика на почетку, а доњи ред на крају школске године
2.1.3. Флуктуација ученика
Упоредни приказ кретања броја ученика
Школска година
Укупан број ученика школи
На почетку
шк.год.
(матична
школа и ИО) На крају шк. год.
2007/2008
1007
1001
2008/2009.
1036
1025
2009/2010.
1078
1073
2010/2011.
1106
1085
2011/2012.
1084
1089
2012/2013.
1149
1142
2013/2014.
1195
1184
2014/2015.
1228
1163
2015/2016.
1158
1153
2016/2017.
1133
1112
2017/2018.
1129
1097
2018/2019.
1094
1055
2019/2020
1044
1032
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1044
1032

1094
1055

1129
1097

1133
1112

1158
1153

1228
1163

1195
1184

1149
1142

1084
1089

1106
1085

1078
1073

1200

1007
1001

1400

1036
1025

БРОЈ УЧЕНИКА ОД 2007/08 ГОДИНЕ (СТАЊЕ НА ПОЧЕТКУ И КРАЈУ ШК.ГОД.)

1000
800
600
400
200
0

Флуктуација је у последњих неколико година веома велика у нашој школи, највећи број породица
које одлазе, а након извесног периода се врате, па поново одлазе су најчешће ромске породице.
Тенденција да се напусти наша земља се такође јавља и код других породица, међутим оне се
најчешће не врате.
Због тога пад у броју ученика од 1. септембра до краја школске године није реалан
показатељ флуктуације- податак са почетка године је увек приближан јер од 2. до 8. разреда
имамо ученике који су се одселили али то у школи нису јавили, па их позивамо и водимо као
одсутне све док од надлежне институције (Центар за социјални рад) не добијемо информацију где
се дете налази. Такође је карактеристично да ромске породице уписују децу током целог месеца
септембра, и тако број првака најчешће расте у септембру- нарочито у одељењима на српском
наставном језику- где се уписују ромска деца.
Ове школске године – вероватно повезано са пандемијом коронавируса, због уведеног
ванредног стања, због опрезности људи, и отежаног преласка преко граница и након укидања
ванредног стања,
Број ученика на крају првог квартала – 1045
Број ученика на крају првог полугодишта – 1040
Број ученика на крају трећег квартала – 1033
Број ученика на крају крају наставног периода – 1032.
Изузетно постоји и флуктуација унутар установе - преписа из једног нашег објекта у други,
углавном због пресељења.
2.2. РИТАМ РАДА ШКОЛЕ
Настава се у свим објектима одвијала по школском плану и програму до 15.03.2020. када је
председник републике Србије увео ванредно стање због епидемије вируса Ковид-19. У
околностима до увођења ванредног стања и затварања школа, настава се реализовала у две смене.
Преподневна смена почињала је у 7.30 часова, а у 13.30 часова поподневна смена. Часови трају 45
минута. Након другог часа је одмор за ужину у трајању од 10 минута, а након трећег часа је велики
одмор у трајању од 15 минута. Само у централној згради нижи разреди одмах након одмора за
ужину излазе на велики одмор – на двориште – због њихове безбедности, да би тако поделили
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велики број ученика на релативно малом дворишту. Након 15.03.2020. а закључно са последњим
данима наставне године ученици су наставу пратили на даљину, онлајн.
2.2.1. Дежурство наставникa
Распоред дежурства учитеља и наставника је детаљно испланиран по објектима и
локацијама дежурања као и времену дежурства за сваког наставника за сваки дан. Запажања и
примедбе дежурних наставника се евидентирају у књизи дежурства. Распоред дежурства је
променљив и усклађује се са променама у распореду часова, као и са променама смена у току
школске године. Уколико је неки наставник одсутан, наставник који га мења преузима и његово
дежурство.
2.2.2. Распореда смена по објектима, одељењима, одељењским старешинством
У централној школи прва смена (ученици свих одељења 5. и 7. разреда као и ученици
нижих разреда: 1.а, 2.а,3.а,4.а, 1.1, 2.2, 3.1, 4.1) наставу су похађали пре подне од 7.30 у септембру,
новембру, фебруару, а поподне у октобру, децембру-јануару, марту до 15.3.2020.
Друга смена (ученици свих одељења 6. и 8. разреда као и делом ученици нижих разреда:
1.б, 2.б, 3.б, 4.б, 1.2, 2.1, 4.2 ) наставу су похађали после подне од 13.30 у септембру, новембру,
фебруару, а пре подне у октобру, децембру-јануару, мартудо 15.3.2020.
ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ
а
б
1/Ц И 3/Ц
д
КМ

ОДЕЉЕЊЕ
а
б
ц
КМ

ОДЕЉЕЊЕ
а
б
д
КМ

ОДЕЉЕЊЕ
а
б
ц
КМ

ОДЕЉЕЊЕ

ПРВИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Ленке Кобрехел
Снежана Глигорић
1
Силвија Вашархељи
Љиљана Радојчић
2
Тинде Торма
Светлана Михајловић
3
Илдико Зораје
Даниела Летовић
4
Атила Дунаи
Мирослава Бриндза
5
Ксенија Перкучин Џелебџић
КС
ДРУГИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Рената Туруш Биачи
Илонка Буљовчић
1
Илдико Шванер
Ирса Исић
2
Кинга Сирак
Маја Дамњановић
3
Атила Дунаи
Слађана Гагић
4
Ангела Ковачевић
5
Ксенија Перкучин Џелебџић
КС
ТРЕЋИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Ђенђи Пољаковић Кираљ
Зорка Куљић
1
Силвиа Шили
Татјана Халиловић
2
Лидиа Мезеи
Сенка Рожумберски
3
Ангела Гал
Мирослава Бриндза
4
Ката Нађ Варга
КС
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Елвира Лилић
Лидија Миланковић
1
Ева Боршош
Сања Тонковић
2
Ема Кривек
Ружица Голубовић
3
Ева Францишковић
Сузана Мађаревић
4
Невена Ивић
5
Ката Нађ Варга
КС
ПЕТИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
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а
б
ц
ОДЕЉЕЊЕ
а
б

ОДЕЉЕЊЕ
а
б
ц
ОДЕЉЕЊЕ
а
б
ц

Оршоја Радаковић Хуста
Миленко Илин
1
Теодора Петраш
Милица Чубрило
2
Бетина Куњи
Невен Брандт
3
ШЕСТИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Ноеми Кираљ
Љубомир Татар
1
Ана Хербут Хегедиш
Маја Прћић
2
Чаба Ковач
3
Ана Катић
4
СЕДМИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Шандор Јухас
Александра Ступар Брујић
2
Флориан Лашанц К.
Дамир Ишпановић
3
Кристина Антал Динчић
Симонида Ђорђевић
4
ОСМИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
Жужана Кокић Дели
Етел Зуберец
1
Кларика Цинклер
Наталија Тадић
2
Марија Маргит
Милан Павић
3
Далиборка Буквић
4

ОБЈЕКАТ У ШАБАЧКОЈ УЛИЦИ
1/д Илдико Зораје
2/3 Маја Дамњановић
2/б Илдико Шванер
2/4 Слађана Гагић
3/ц Илдико Зораје
3/2 Татјана Халиловић
4/ц Ема Кривек
3/3 Сенка Рожумберски
1/3 Светлана Михајловић
4/4 Сузана Мађаревић
1/4 Даниела Летовић
4/3 Ружица Голубовић
Продужени боравак у Шабачкој школи: Весна Рудић, Тимеа Чикош,
Педагошки асистент: Рејхана Саити

1/д
3/д
4/5

ОБЈЕКАТ НА ПУТУ Е. КАРДЕЉА
Рената Туруш Биачи
Ангела Ковачевић
2/5
Кинга Сирак/ Тамара Земко/ Габор
Лидија Мезеи
2/ц
Јесенски
Невена Ивић /Нинослава Ждеро
1/5-3/4 Мирослава Бриндза

ОБЈЕКАТ НА КЕЛЕБИЈИ
Пре подне: у септембру, новембру,
Пре подне: у октобру, децембру, фебруару,
јануар, март, и мај.
априлу и јуну.
После подне: у октобру, децембру,
После подне: у септембру, новембру, јануар,
фебруару, априлу и јуну.
март, и мај.
Ангела
Гал
3. КМ
1-2 КМ Атила Дунаи
Ева Францишковић
Ксенија Перкучин Џелебџић
4. КМ
1-2 КС
3-4. КС Ката Нађ Варга
2.2.3. Распоред часова
Распоред часова се налази у школској документацији.
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2.3. Остваривање школског календара
Школски календар ОШ „Сечењи Иштван“ донет је на основу Правилника о школском календару за
основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2019/2020.
годину.
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
П
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6
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9
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5
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1
8
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4
11
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2
9
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Р
Н

М

3
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17
24

1.
2.
3.
4.
5.

10.
11.
12.
13.

Прво полугодиште
У
С
Ч

20

Фебруар

РН
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Новембар

Октобар

Септемба
р

М

П

Друго полугодиште
У
С
Ч

100
П

С
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19.
20.

6
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20
27

7*
14
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1**
8
15
22
29

2**
9
16
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30

3
10
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24
31

21.
22.
23.

3
10
17**

4
11
18

5
12
19

6
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20

7
14
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1
8
15**
22

24.

24

25

26

27

28
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25.
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29.

2
9
16
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3
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4
11
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4
11
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Након увођења ванредног стања и обуставе непосредне наставе рад на даљину се организовало на
основу следећих докумената.
- Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину за ученике основних и средњих школа
(16.3.2020.)
- Обавештење п измени школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим
школама на територији АП Војводине за школску 2019/20 годину (26.03.2020.)
- Допис о организацији рада школе од 1.6.2020. (13.5.2020.)Додатно тумачење истог дописа
(30.5.2020.)
- ПРАВИЛНИК о изменама идопуни Правилника о календару образовно-васпитнограда основне
школе за школску 2019/2020. годину (22.05.2020.)
Број наст. недеља и дана: Наставни план и програм за ученике од 1-7. разреда је остварен
у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана, док је за ученике 8. разреда био
остварен у 34 петодневне наставне недеље, односно у 170 наставних дана.
Трајање и дужина квартала, полугодишта:
Прво полугодиште је почело у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршило се у
понедељак, 23. децембра. У првом полугодишту је био 80 наставних дана.
Друго полугодиште је почело у среду, 15. јануара 2020. Непосредна настава се завршила
15.3.2020. и од 17.3.2020. је почела настава на даљину и завршило се:
- у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда - 100 наставних дана
- у петак, 5.6.2020., за ученике осмог разреда - 90 наставних дана.
Настава је због епидемије грипа обустављена од среде, 12. 2. 2020. до петка 21. 2. 2020.
Планирана је надокнада 26. 2. 2020. среда, 28. 2. 2020. петак, 1. 4. 2020. среда, 3. 4. 2020. петак, 9.
4. 2020. четвртак, 21. 4. 2020. уторак, 23. 4. 2020. четвртак по фебруарском распореду, међутим пре
обуставе непосредне наставе су одрађена само првва два дана а преостала 5 дана је надокнађено по
упутству покрајинског секретаријата у периоду када је по првобитном календару планиран
пролећн распуст између 10. и 20. априла.
Продужени боравак за децу чији родитељи раде и не могу другачије организовати чување
деце је организован од 11.05.2020.
Непосредни рад са ученицима који су исправљали оцену или полагали разредни испит ( и
поправни у 8. разреду) је почело 1.6.2020. у складу са горе наведеним дописима.
Први квартал је имао 40, други 40, трећи квартал није одржан у планирано време због
обуставе наставе због епидемије грипа и пандемије коронавируса, и пресек стања када смо
обавестили родитеље о успеху своје деце одрађено касније- на даљину.
Допунска настава за време зимског распуста: организована је за ученике који су
постигли слабији успех у учењу већином у децембру (јер у јануару ученици нису добили месечну
карту).
У току школске године су ученици имали зимски (23. дец. 2019. - 14. јан. 2020), и летњи
распуст 17. јуна 2019. (за ученике од првог до седмог разреда) а од завршетка завршног испита, за
осмаке- до понедељка, 31. августа 2020.. Пролећни (10-20. априла није одржан и искоришћен је за
надокнаду дана који су пропуштени у фебруару због епидемије грипа)



Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица:
Подела ђачких књижица на крају 1. полугодишта: 30. 12. 2019.
Подела сведочанстава и диплома по завршетку другог полугодишта: 29. 06. 2020.
49

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину

Писмено обавештавање родитеља о постигнутом успеху у учењу и владању ученика
(напредовање по образовним стандардима, препоруке за учење, оцене, број изостанака са наставе и
изречене васпитно-дисциплинске мере) - на крају првог и квартала, у року од осам дана од дана
завршетка квартала, писменим путем, док у периоду ванредног стања и наставе на даљину,
обавештавање родитеља је такође одрађено на даљину.





Припремна настава, испити:
Разредни испити за ученике који нису похађали наставу или су из оправданих разлога
много изостајали организовани су у јануарском, јунском и августовском року (13.8.-22.8.)
Припремна настава пред поправни испит за ученике 8. разреда је била организована од мах
након завршетка наставе 5. јуна.
припремна настава пред поправне испите за ученике од 4. до 7. Разреда се одржало од
3.8.2020. до 21.8.2020., а поправни испити од 10.8.2020. – 24.8.2020.
Припремна настава пред завршни испит из математике и матерњег језика је организована од
фебруара 2020. један час недељно, у оквиру редовног распореда часова, од 15.3.2020. на
даљину а две недеље пред завршни испит припремна настава организовала се свакодневно
по један час и то из свих предмета који су заступљени на завршном испиту оналјн
инепосредно у школи.

2.4. Остваривање календара значајних активности
ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И
ПРЕВЕНЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2019/20 Г.
ПРЕДАВАЊА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ У ШКОЛИ
ДАТУМ

ТЕМА
Прегледавање косе

25.9.2019.

РАЗРЕДИ
сви разреди

ДРУГА ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ

ДАТУМ

ТЕМА

17.9.2019.

Трговина људима,Прва помоћ

ОРГАНИЗАТОР (НПР.
ЦРВЕНИ КРСТ,
ДИСПАНЗЕР)
предавање-Црвени КрстСуботица

18.10.2019.

Трговина људима

Школски диспанзер

25.10.2019.

Принципи правилне исхране
Превенција злоупотребе
психоактивних супстанци у
школама

Школски диспанзер

патронажна сестра

24.1.2020.

Алкохолизам,пушење
Сачувајмо репродуктивно
здравње младих

11.3.2020.

"Пубертет"

патронажна сестра

26.11.2019.
22.1.2020.

Јавно здравље

Дечји диспанзер

БР. И РАЗРЕДИ
ОБУХВАЋЕНИХ
УЧЕНИКА
7/3и 7/2
ученици од 5-8
разреда
ученици
7.разреда
наставници
школе
6.разреди на С
језику
ученици
8.разреда
6.разреди на С
језику

СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ У ШКОЛСКОЈ ЗУБНОЈ АМБУЛАНТИ
ДАТУМ
РАЗРЕДИ
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Систематски преглед -стоматолошки преглед
Систематски преглед -стоматолошки преглед
Систематски преглед -стоматолошки преглед
Систематски преглед -стоматолошки преглед
Систематски преглед -стоматолошки преглед
Систематски преглед -стоматолошки преглед

ученици са Келебије од 1-4 разреда
ученици Салаи школе од 1-4 разреда
ученици 5.разреди
ученици 8.разреда
ученици 6.разреда
ученици 7.разреда

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ, ВАКЦИНАЦИЈЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ ДИСПАНЗЕРУ
ДАТУМ
РАЗРЕДИ/
ПРЕГЛЕД/ВАКЦИНА
ГЕНЕРАЦИЈА
21.10.2019.
ученици 8
Вакцинација ученике
разреда
ученици 8
22.6.2020.
Систематски прегледи-лекарска уверења
разреда

ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕШЋА НАШИХ УЧЕНИКА НА КУЛТУРНИМ И ДРУГИМ
МАНИФЕСТАЦИЈАМА ВАН ШКОЛЕ
ДАТУМ

МАНИФЕСТАЦИЈА

КО ЈЕ УЧЕСТВОВАО ИЗ ШКОЛЕ
(нпр. Вацкор, хор…)

12-13.9.2019.
26.9.2019.

Студијско путовање-Печуј-Мађарска
Посета Готе-а института

25.10.2019.

"Сунчана јесен живота"МЗ ЗОРКА

19.6.2020.

Фестивал-МЗ "ЗОРКА"

ученици 6.7.и 8 разреда
наставници немачког
ј.директорица
ученици Салаи школе
фолклор ВАЦКОР,ученици 3КМ Келебија

ЕВИДЕНЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА И СВЕЧАНОСТИ У ШКОЛИ
ДАТУМ

МАНИФЕСТАЦИЈА

31.08.2019.

Пријем првака

7.10.-11.10.2019.

Дечија недеља
Безбедност у саобраћају МУПСуботица
Асоцијација безбедности у
саобраћају
Безбедности у саобраћају МУПСуботица
предавања-Одељење за ванредне
ситуације

15.10.2019.
18.10.2019.
од 28-31.10.2019.
у току октобра,новембра

у току октобра
новембра,децембра,јануар предавања- МУП-Суботице

16.11.2019.

Међународно такмичење из историје

КО ЈЕ УЧЕСТВОВАО
фолклор,гимнастичарке,рецитација
хор и оркестар,модерни плес,.
Сабирна акција"Динар за
дистрофичаре.спортски дан,Квизпокажи шта знаш,пријем првака у
Дечји савез
ученици 1.разреда на С језику у
свим објектима
ученици нижих одељења из
централне школе
ученицима 4.и 6.разреда на С и на
М језику
ученицима 4.и 6.разреда на С и на
М језику
ученицима 1.разреда на С и на М
језику
Организатор:Удружење
просветних радника мађара
Северне .Бачке
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Европски Дани меденог доручкапрограм
Полиција у служби грађана-МУП
Суботица
Божићни вашар
Дан Светог Саве-Друг за пример
"Насиље,"Трговина,"Интернет,"ДрогПУ Суботица

18.11.2019.
25.11.2019.
20.12.2019.
27.1.2020.
У току марта

ученици Централне школе
ученици 4.и 6.разреда
ученици школе-Ђачки парламент
хор,оркестар,рецитатори,приредба
ученици 4.6.разреда

ПОЗОРИШНЕ И ДРУГЕ ПРЕДСТАВЕ, КОНЦЕРТИ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУД-А
ДАТУМ
НАЗИВ ПРЕДСТАВЕ
ОРГАНИЗАТОР И МЕСТО
УЧЕНИЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
КОЈИ СУ
ПОСЕТИЛИ
11.09.-20.09.2019.

Чувари природе.

19.9.2019.

Доживљаји Тома Сојера

23.-27,9.2019.

Међународни фестивал
позоришта

ученици из свих
објеката
ученици
централне школе

ZOO врт,-школа

Град Суботица

3-4.КМ,1б,4.а 3.б

Позоришна представа,биоскопска
представа
27.12.2019.

"Деда Мраз у причи"

4.б,1.б,2.б,1/1,1/2
васпитачи "Наша Радост"

деца колектива

ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ КОЈИ ПРОМОВИШУ СПОРТ (Презентације спортова,
спортских клубова)
ДАТУМ
АКЦИЈА/МАНИФЕСТАЦИЈА УЧЕНИЦИ – УЧЕСНИЦИ
12.-16.11.2019.
Спортска недеља
ученици школе,наставници физичког
ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ КОЈИ ПРОМОВИШУ НАУКУ ( такмичења, манифестације…)
ДАТУМ
АКЦИЈА/МАНИФЕСТАЦИЈА УЧЕНИЦИ – УЧЕСНИЦИ
14.9.2019.радна субота
Секција Планинарствоод 5-8.разреда и наставници биологије
пешачење
16 ученика од 1-8 разреда наставници
12.10.2019.
Трка РТС у Сомбору
физичке културе
12.10.2019.
Шахактивити-спортска игра
7 ученика,наставници физичке културе

САРАДЊА СА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОМ ИНФОРМИСАЊУ
ОСМАКА
СРЕДЊА ШКОЛА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА У
НАШОЈ ШКОЛИ

ОТВОРЕНИ ДАН

Костолањи Деже Гимназија

19.11.2019.

-

Паулиниум Средња школа

12.2.2020.

-

Ашотхалом.Мађарска-Средња школа

4.3.2020.

-
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3.ОРГАНИ ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
3.1. Орган управљања- Извештај о раду Школског одбора
3.2. Саветодавни орган-Извештај о раду Савета родитеља
3.3. Извештај органа руковођења
3.3.1.Извештај директора
3.3.2.Извештај заменика директора
3.3.3.Извештај секретара школе
3.4. Извештај стручних сарадника
3.4.1. Извештај педагошко-психолошке службе
3.4.2. Извештај библиотекара
3.4.3. Извештај педагошког асистента
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
3.5. Извештај о раду Педагошког колегијума
3.6. Извештај о раду Наставничког већа
3.7. Извештаји са седница одељењских већа нижих и виших разреда
3.8. Чланови и извештаји већа за разредну и предметну наставу
3.8.1.Струч.веће за разредну наставу
3.8.2.Стручно веће учитеља продуженог боравка
3.8.3.Разредна већа у другом циклусу
3.8.4.Извештај о раду стручних већа за области предмета
3.9. Чланови и извештаји стручних актива
3.10. Чланови и извештаји стручних тимова
3.11. Чланови и извештаји комисија
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3.ОРГАНИ ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
3.1. Орган управљања- Извештај о раду Школског одбора
Чланови школског одбора
1. Цинклер Кларика, представник Наставничког већа –председник
2. Тамаш Шандор- представник Наставничког већа
3. Дунаи Атила- представник Наставничког већа
4. Хубер Ерика-представник Савета родитеља
5. Рустемовић Елвира- представник Савета родитеља
6. Салаи Халаши Моника - представник Савета родитеља
7. Лолевски Саша-представник локалне самоуправе
8. Димитриоски Тамара- представник локалне самоуправе
9. Хорак Силвија- представник локалне самоуправе
Школски одбор ОШ Сечењи Иштван је у школској 2019/20 години имао 9 седница, седнице
број 25. (13. 9. 2019.), 26.(3.10.2019.), 27. (14. 10. 2019.), 28. (16.12.2019.), 29. (24. 12. 2019.), 30. (28.
1.2020.), 31 (30. 1. 2020.), 32 (28. 2. 2020), 33. (24. 8. 2020.) седница Школског одбора у овом
саставу.
.
25. СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 13. 9. 2019.
ДНЕВНИ РЕД:
Усвајање записника 23. и 24. (телефонске) седнице
Усвајање Извeштajа o рeaлизaциjи Годишњег плана рада школе зa шк. 2018/2019. годину
Усвајање Извештаја о остваривању Развојног плана школе на годишњем нивоу
Усвајање Извештаја о извођењу екскурзије у школској 2018/2019. години
Усвајање Извештаја о остваривању плана стручног усавршавања за шк. 2018/2019.
годину
6. Усвајање Годишњег извештаја о раду директора у шк. 2018/2019. години
7. Усвајање Годишњег плана рада школе за 2019/2020. годину
8. Усвајање Анекса Школског програма ОШ "Сечењи Иштван" школе за период од 20182022. године
9. Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Сечењи Иштван“
10. Разно
1.
2.
3.
4.
5.

1. Записници су достављени у папирној форми пре почетка седнице Записници се једногласно
и у целости усвајају.
2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину
једногласно и у целости усваја.
3. Извештаја о остваривању Развојног плана школе на годишњем нивоу једногласно и у
целости усваја.
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4. Извештај о извођењу екскурзија у школској 2018/2019. години једногласно и у целости
усваја.
5. Извештаја о остваривању плана стручног усавршавања за шк. 2018/2019. годину
једногласно и у целости усваја.
6. Годишњи извештај о раду директора у шк. 2018/2019. години једногласно и у целости
усваја.
7. Годишњи план рада школе за 2019/2020. једногласно и у целости усваја.
8. Усваја Анекс се Школског програма ОШ "Сечењи Иштван" школе за период од 20182022. године.
9. и ове године је извршена процедура бодовања технолошких вишкова за предмет техничко
образовање наставник З. Б. је проглашен за технолошки вишак у проценту од 40%. У
међувремену је наставник техничког образовања Н. Б. дао отказ те је наставнику З.Б.
допуњена норма у проценту од 40%.
Осим тога из Основне школе „Свети Сава“ на основу Споразума о преузимању преузели
смо С. Р., професора разредне наставе, која је тамо проглашена за технолошки вишак.
Након што су чланови ШО упознати са Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Сечењи Иштван“ председница отвара дискусију и како се нико не јавља за
реч, отвара гласање и закључује да Школски одбор даје Сагласност на Правилник о
организацији и систематизацији послова у ОШ „Сечењи Иштван“.
10. Разно - Информације у вези добијања Сагласности за терминско издавање фискултурне сале
школа је поднела Захтев за издавање сале Републичкој дирекцији за имовину. До сада
нисмо добили одговор односно тражену Сагласност те се за сада термини у нашој
фискултурној сали не издају.
_____________________________
26. (телефонска) СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 3. 10. 2019.
ДНЕВНИ РЕД:
1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Годишњег плана рада ОШ „Сечењи Иштван“ из
Суботице за школску 2019/2020. дел.број 35-2242
Мења се поглавље 4.7.3. ( План и програм, екскурзија, излета и студијских путовања.)
Додаје се студијско путовање з Лихтенштајн и у Печуј
Одлука о изменама и допунама Годишњег плана рада ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице за
школску 2019/2020 се доноси једногласно.
_____________________________
27. (телефонска) СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 14.10.2019.
Позивање чланова Школског одбора обавља шеф рачуноводства Зоран Ташковић.
ДНЕВНИ РЕД:
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1. Доношење Одлуке о усвајању Прве измене финансијског плана за 2019. годину
Сваком члану ШО је објашњено да је усвојен Ребаланс буџета Града Суботице те да је потребно
сходно томе ускладити наш финансијски план за текућу календарску годину и донети Одлуку о
усвајању Прве измене финансијског плана за 2019. годину.
Прва измена Финансијског плана за 2019. годину усваја се једногласно и у целости.
_____________________________
28. (телефонска) СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 16.12.2019.
1. Доношење Одлуке о измени Плана јавних набавки за 2019. годину ради покретања Јавне
набавке мале вредности за извођење екскурзија
Одлука се доноси једногласно.
ДНЕВНИ РЕД
_____________________________
29. (телефонска) СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 24. 12. 2019.
Позивање чланова Школског одбора обавља шеф рачуноводства Зоран Ташковић
.
ДНЕВНИ РЕД:
1. Доношење Одлуке о о усвајању Финансијског плана за 2020. годину
2. Доношење Одлуке о усвајању Пете измене финансијског плана за 2019. годину
3. Доношење Одлуке о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину
Одлуке се доносе једногласно.
_____________________________
30. (телефонска) СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 28. 1. 2020.
Позивање чланова Школског одбора обавља секретар школе Гордана Поњаушић од 9.30 до 11.30
часова
ДНЕВНИ РЕД:
1. Доношење Одлуке о измени Плана јавних набавки за 2020. годину
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Покрајински Секретаријат за прописе, управу, националне мањине-националне заједнице је
расписао Конкурс за финансирање набавке опреме-интерактивних табли са пројектором за
установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије
Аутономне покрајине Војводине у 2020. години.
Наша школа се пријавила на расписани Конкурс. С тим у вези спровешће се централизована Јавна
набавка набавке интерактивних табли са пројектором и потребно је да се постојећи План јавних
набавки за 2020. годину измени и допуни.
План јавних набавки за 2020. годину мења се и уноси се нова јавна набавка НАБАВКА
ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ. Одлука се доноси једногласно.
_____________________________
31. СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 30. 1. 2020.
ДНЕВНИ РЕД:
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајање записника 25., 26., 27., 28., 29. и 30. седнице (телефонске)
Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза на дан 31. 12. 2019.
Усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске
2019./2020. године
Усвајање Извештаја о раду директора школе у првом полугодишту школске 2019./2020.
године
Разно

Записници су члановима Школског одбора достављени у папирној форми пре почетка седнице
једногласно и у целости усвајају.
Попис имовине и ствари је обављен од стране комисије коју је именовао Школски одбор. Комисија
је сачинила Извештај о попису имовине и ствари на дан 31. 12. 2019. године једногласно и у
целости усваја.
Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске 2019./2020.
године у целости и једногласно усваја.
Извештај о раду директора школе у првом полугодишту школске 2019./2020. Године се
једногласно и у целости усваја.
Разно - случајеви у чије решавање су укључене Суд или ШУ
случај мајке која доставља писма школи, Школској управи Сомбор са оптужбама- при чему не
дозвољава да се ученик испита. Школа се обратила ШУ за подршку у решавању проблема. Имали
смо посету саветника Градимира Марковића и Ксеније Лишчевића који су обавили разговор са
мајком и са запосленима школе. Чекамо даље инструкције надлежних у Школској управи Сомбор.
Случај уписа ученика у први разред где су родитељи разведени и нису сагласни на ком језику желе
да се дете школује
Случај одпадања парчета малтера у учионици број 9- одштета.
Случај је стигао и до јавног тужиоца, директорка у својству грађанина позвана да ових дана да свој
исказ о томе.
_____________________________
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32. СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 28. 2. 2020.
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајање записника 31. седнице
Усвајање Извештаја о Завршном рачуну за 2019. годину
Доношење Одлуке о начину трошења нераспоређеног дела вишка прихода и примања
Усвајање Одлуке о надокнади пропуштеног образовано-васпитног рада
Разно

1. Записник је достављен у папирној форми пре почетка седнице Записник се једногласно и
у целости усваја.
2. Извештај о Завршном рачуну се једногласно и у целости усваја.
3. Шеф рачуноводства предлаже да се нераспоређени део вишка прихода распореди за
трошење на ситетички конто 4252 - Текуће поправке и одржавање опреме.
Одлука о начину трошења нераспоређеног дела вишка прихода и примања. Одлука се
доноси једногласно.
4. 27. 2. 2019. у градској управи на Активу директора основних и средњих школа, је донета
једногласна одлука да се предложи јединствени план надокнаде часова. Ппредлог о
надокнади пропуштеног образовно-васпитног рада једногласно усвојен
_____________________________
33. (- телефонска ) СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 24. 8. 2020.
Време одржавања седнице: од 9.45– 10.30 часова позивањем чланова Школског одбора.
од стране секретара школе Гордана Поњаушић.
ДНЕВНИ РЕД
1. Давање Сагласности за наставак изградње „Ц“ фазе објекта на Карађорђевом путу број 94
1. Школа је доставила сву потребну документацију Републичкој дирекцији за имовину у
Београду ради наставка изградње „Ц“ фазе у објекту на Карађорђевом путу 94, у Суботици.
Школски одбор даје САГЛАСНОСТ за наставак изградње „Ц“ фазе у објекту на
Карађорђевом путу 94, у Суботици Сагласност се доноси једногласно .
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3.2. Саветодавни орган- Извештај о раду Савета родитеља
Чланови Савета родитеља
Ред. бр.

Име и презиме
родитеља
ПРВИ РАЗРЕД
1.
Нађ Ласло
Зорица Говорковић
2.
Сич Тибор
3.
Веро Тимеа
4.
Ташковић Теодора
5.
Љубица Шћепановић
6.
Вукајловић Небојша
7.
Кемаљ Џукатани
8.
Даниела Сеферовић
9.
Татјана Ујвари
10.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
11.
Оравец Татјана
Ђивановић Ливија, Деме
12.
Ерика (зам.)
Сич Тибор
13.
14.
Капоста Агота
Huber Edina, Zemkó
15.
Tamara( zamenik)
16.
Стела Бабић
Тот Живковић Сузана
17.
Наташа Мачковић, Санела
18.
Петреканић (замена)
19.
Татјана Ујвари
Илди Црнковић (замена)
20.

ПЕТИ РАЗРЕД
Валерија Керменди
21.
(зменица: Илико Клонка)
Јuhasz Gabriella
22.
Ташковић Теодора
23.
(заменица Ковач
Корнелиа)
Миодрага Вукадиновић (
24.
заменик Марија
Јовановић)
Андреа Љубисављњвић
25.
(заменица Виолета
Пијуковић)
Кинчеш Ј. Маја
26.
СЕДМИ РАЗРЕД
Балаж Габриела (заменик
27.
Хорват Роберт)
Фазекаш Хелена
28.
Хубер Ерика
29.

Представник
одељења

1.а
1.б
1.ц
1.д
1.КМ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

3.а

Ред. бр.

Име и презиме
родитеља
ДРУГИ РАЗРЕД
Gálfi Natália,Horvát
34.
György zamenik
Bogdánovity Ibolya
35.
Хорват Ибоља
36.
Ташковић Теодора
37.
Ладислава Вукманов
38.
Светлана Ханкић
39.
Сунчица Жутић
40.
Лазар Маџаревић
41.
Тајана Штефковић
42.
Бојан Тешановић
43.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Horvat György, Janusko
44.
Tűnde zamenik

3.б
3.ц

45.

3.д

47.

3.км

48.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.кс

5.а
5.б

46.

49.
50.

4.а
4.б
4.ц

Elvira Rustemović
Сања Чуковић,Ладислава
Вукманов -заменик
Јелена Грујић

4.1

Маја Марић
Анико Пилиповић
52.
(заменик Бела Фараго)
Данка Балаћ
53.
Horvat György, Janusko
54.
Tűnde zamenik
ШЕСТИ РАЗРЕД

56.

2.а
2.б
2.ц
2.км
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.кс

Sobek Fabian, Bus Ildiko
Душноки Моника
Pletl Ildiko, zamenik Kovač Kristina

51.

55.

Представник
одељења

4.км

4.2
4.3
4.4
4.5
4.кс
4.а

Kираљ Ноеми
Хербут Х. Ана

6.а
6.б

Дражен Попов

6.1

Наташа Мачковић

6.2

57.
5.ц
58.
5.1
59.
5.2
5.3

7.а
7.б
7.ц

Ивица Антоловић
Ивона Јаковетић
60.
Kираљ Ноеми
61ОСМИ РАЗРЕД
Мариа Хорњак (Санела
62.
Пинтер)
Моника Салаи Халаши
63.
Aтила Паточкаи
64.

6.3
6.4
6.а

8.а
8.б
8.ц
59

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину
30.
31.
32.

Сабо Иванов Рајна
Дијана Мамужић

7.2
7.3

Наталија Кајари
Балаж Габриела (заменик
Хорват Роберт)

7.4

65.
66.
67.

33.

Францшковоћ Смиља
Марија Јовановић
Александра Богић
(заменица - Дијана
Милодановић)

8.1
8.2

8.3

7.а

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШК. 2019/2020. ГОДИНИ
Током школске 2019/2020. године Савет родитеља одржао је 3 сeднице, јер од 16 марта до
јуна састанци нису организовани. Седницама су осим чланова Савета родитеља присуствовали
директор школе, помоћници директора школе, шеф рачуноводства, педагог/психолог и секретар
школе.
За председника је изабрана Мехинагић Снежана, представник одељења 8.4.
ДНЕВНИ РЕД 1. СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА
Датум одржавања седнице: 12.9.2019. са почетком у 18.00
Место одржавања седнице: Учионица број 8
Седница почиње у 18:05 часова а отвара је и води ( до избора председника) директор школе Весна
Вајс. Пре почетка седнице председавајућа констатује да постоји кворум. Седници присуствује
52 родитеља . Чланови колектива који су присутни (правник Гордана Поњаушић, психолози:
Агота Пап, Изабела Сабо Секе, педагог Маја Шаравања, Александра Ступар Брујић наставница
математике- координатор тима за развојно планирање Шеф рачуноводства Зоран Ташковић) и
упознаје присутне са предложеним
Дневним редом:
0. Усвајање записника са претходне седнице
1. Предлог о усвајању програма рада Савета родитеља за школску 2019/2020. г. и избор
председника и записничара
2. Упознавање са Пословником о раду Савета родитеља
3. Избор два члана школског Савета родитеља у Општински савет родитеља
4. Избор чланова Савета родитеља у Стручни актив за развојно планирање, у Тим за инклузивно
образовање, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, у Тим за
самовредновање, у Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, у Тим за развој
међупредметних компетенција и предузетништва, у Тим за професионални развој.
5. Разматрање Извештаја о остваривању развојног плана на годишњем нивоу за шк. 2018/2019.
годину
6. Разматрање Извештаја о остваривању програма образовања и васпитања и Годишњег плана рада
за школску 2018/2019. г.
7. Разматрање Извештаја о завршном испиту и Извештаја о резултатима националног и
међународног тестирања и спровођења мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета
образовно-васпитног рада
8. Упознавање Савета родитеља са Извештајем о раду директора за школску 2018/2019. годину
9. Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2019/2020. г.
10. Обавезно осигурање ученика – избор осигуравајуће куће и висине премије
11. Доношење одлуке о прибављању донације родитеља за побољшање материјалне основе рада
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12. Организација рада школске кухиње, критеријуми за добијање бесплатне ужине и аутобуске
карте, цене ђачке ужине
13. Календар рада и планиране активности у наредном периоду, отворена врата школе, смене
14. Текућа питања и разно
Директорка одмах предлаже да се дневни ред прошири са тачком:
 Давање сагласности на предлог екскурзија
ДЕВНИ РЕД СА 2. СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА
Седница је оджана у уторак 10.12.2019. са почетком у 18:00 сати у учионици бр. 8.
Седници присуствује 45 родитеља . Чланови колектива који су присутни (психолози: Агота Пап,
Изабела Сабо Секе
0. Усвајање записника са 1. седнице
1. Предавање на тему: Безбедно а интернету Гост: Миња Дулић – регионални саветник НАРНС-а
(Национална асоцијација родитеља и наставника Србије). Саветница се након представљања и
представљања улоге и активности НАРНС-а. Тема- безбедност на интернету- превенција
дигиталног насиља
2. Превенција насиља, реаговање у случају када се насиље деси
3. Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају првог квартала
4. Разматрање самовредновања области: Настава и учење у шк. 2018/2019. години
Вредноване су области: настава и учење , постигнућа ученика , подршка ученика
5. Сарадња породице и школе (анкета)
6. Предстојеће активности за наредни период
- „Божићни вашар“
- Акција сакупљања поклона у кутијама за ципеле
- предстојеће активности, календар
- Екскурзије
7. Разно
понуда из „Фото Фокус-а за фотографисање ученика пред празнике
ДНЕВНИ РЕД СА 3. СЕДНИЦЕ САВЕТА
Седница је оджана у четвртак 11. 6. 2020. у 17.00 часова у ходнику на 1. спрату да би се могла
одржати безбедна дистанца. Присуствовало 49 родитеља.
Седницу је водила председница Снежана Мехинагић а из школе присуствују директор
Весна Вајс и психолог Изабела Сабо Секе
0. Усвајање записника са претходне седнице
1. Анализа успеха, владања и изостанака ученика осмих разреда на крају другог полугодишта
2. Информације о екскурзијама
3. Информације о уџбеницима
4. Информације око организације матурске вечери
5. Предстојеће активности за наредни период
6. Упитник
7. Разно
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Утисци у настави на даљину, пробном завршном испиту на даљину, оцењивању....
Фотографисање разреда
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3.3. Извештај органа руковођења
3.3.1. Годишњи извештај о раду директора школе шк. 2019/2020. године
1.2. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ
Стандарди:
1.2.1. Развој културе учења
1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика
Развој културе учења
Директор развија и промовише
вредности и развија школу као
заједницу целоживотног учења.
Ствара услове за унапређивање
наставе и учења у складу са
образовним и другим потребама
ученика;
• Прати савремена кретања у развоју
образовања и васпитања и стално се
стручно усавршава;
• Мотивише и инспирише запослене
и ученике на критичко прихватање
нових идеја и проширивање
искустава;
• Подстиче атмосферу учења у којој
ученици постављају сопствене
циљеве учења и прате свој
напредак;
• Ствара услове да ученици
партиципирају у демократским
процесима и доношењу одлука;
• Подстиче сарадњу и размену
искустава и ширење добре праксе у
школи и заједници.

1.2.1.
Опис стандарда















Индикатори:
На основу тражења сагласности од стране МПНТР за
отварањем одељења са мањим бројем ученика од
прописаног, одобрена су сва тражена одељења, а укупно
је уписано 130 првака.
У школи је у 1. полугодишту купљена опрема за
унапређивање наставе (2 пројектора, 2 лаптопа - МНТ
пројекат, Бетлен Габор пројекат), камера за објекат у
Шабачкој, ормани за спремиште код фискултурне сале,
као и две велике каналске клине за фискултуру салу, а
сви уређаји редовно се одржавају у свим објектима.
Школи је у 2. полугодишту донирана велика помоћ у
виду школског намештаја за централну школу (9
катедри за наставнике, 12 столица за наставнике, 5
ормара) као и електронске опреме (укупно 4
интерактивне табле - по једна за сваки објекат, 6
лаптопова, 6 пројектора, 6 платна са сталцима и 4 беле
табле. Такође је школа конкурисала код Покрајинског
секретаријата за образовање и обезбедила за сваки
објекат по једну интерактивну таблу из донације. Из
Ротари клуба из Мађарске стигла је донација у виду 1
рачунара.
Кабинетска настава и даље је отежана због
недоастатка простора и немогућности завршетка
започетог објекта.
У условима обуставе наставе у школама од 16. 3. 2020.
директор је организовао наставу на даљину.
Организација пријема 130 првака на српском и
мађарском наставном језику 30. августа 2019.
Потписан једногодишњи уговор о сарадњи школе са
Гете Институтом из Београда у оквиру пројекта
Партнерске школе за учење немачког језика (PASCH)
те је 27 ученика бесплатно полагало и положило А1
немачки језички испит а урађен је и стрип на
немачком о нашој школи. Потписивању су претходили
састанци са представницима Гете Института и
одлазак директора, наставника и ученика у Гете
Институт у Београду на Европске дане језика, 26.
септембра, и наступ ученика. Ученици су преко
ГетеИнститута сарађивали са ученицима истог
пројекта у Аустралији - послали су им осликане торбе.
Директор је организовао два студијска путовања - у
Лихтенштајн (4. разреди) и у Печј (7. разреди) одмах
почетком године.
Сарадња са пензионерима МЗ „Зорка“ и МЗ
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„Пешчара“ огледа се у бризи за најстарије суграђане,
те су наши ученици припремили и у 1. полугодишту ове
шк.године програме за Сунчану јесен живота, а
пензионери су у објекту у Шабачкој улици прославили
свој Дан.
Сарадња са центром за таленте у Мађарској.
Сарадња са МЗ „Пешчара“ у виду организованог
учешћа ученика на такмичењу малих мотоциклиста у 1.
полугодишту.
Сарадња са ликовном секцијом АБЦиТ која је школи
донирала-поклонила слике великог формата.
Сарадња са Националним саветом мађарске
националне мањине у Србији
(састанци и
консултације, као и договор око екскурзије за ученике 3.
разреда у организацији МНЦ, а такође и добијање
средстава путем конкурса у виду донације: 1 лаптопа и
1 пројектора).
Конкурс у Бетлен Габор фондацију којим смо добили
лаптоп и пројектор за унапређење рада ментора током
студентске праксе студената Учитељског факултета
на мађарском језику.
Сарадња са Националним саветом буњевачке
националне мањине у Србији (договори око организације
часова Буњевачког говора са елементима националне
културе чији су резултат одласци ученика на специјалне
приредбе и радионице)
Мишљење ученика се у највећој мери поштује, а Ђачки
парламент има подршку у раду како од стране
директора, тако и наставника и стручне службе школе.
На иницијативу ученика преко Ђачког парламента
организован је у 1. полугодишту зимски вашар
(божићни) уз сарадњу са Домом за децу ометену у
развоју „Колевка“ – организациона јединица Дневни
боравак за одрасла лица, а израда украса текла је уз
сарадњу ученика и разредних заједница и родитеља
ученика.
Представници Ђачког парламета присуствовали су
састанцима Школског одбора.
Представници Ђачког парламента организовали су на
Европски дан борбе против трговине људима, 18.
октобра, предавање за преко 500 ученика од 5. до 8.
разреда о опасностима које долазе из ове теме;
анкетирани ученици о томе колико су на предавању
научили; спроведено испитвање анализирао директор
са стручном службом и израдио презентацију која је
достављена организацијама које се баве борбом (Тијана
Јурић, Астра, Атина...). Директор учествовао у овим
активностима и као члан локалног тима за борбу
против трговине људима.
Спроведена акција Поклон у кутији уз координацију
директора и помоћника директора.
Школа је сарађивала и са установама и невладиним
организацијама и удружењима грађана у 1.
полугодишту (сарадња са Домом за децу ометену у
развоју „Колевка“ – организациона јединица Дневни
боравак за одрасла лица, Удружење просветних
радника Мађара северне Бачке – организује у нашој
школи међународно такмичење из мађарске историје;
сарадња са координатором за ромска питања локалне
самоуправе; сарадња са Учитељским факултетом на
мађарском наставном језику за који је наша школа
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Стварање здравих и безбедних
услова за учење и развој ученика
Директор ствара безбедно радно и
здраво окружење у коме ученици
могу квалитетно да уче и да се
развијају.
Осигурава да се примењују
превентивне активности које се
односе на безбедност и поштовање
права ученика;
Обезбеђује услове да школа буде
безбедно окружење за све и да су
ученици заштићени од насиља,
злостављања и дискриминације;
• Обезбеђује да се у раду поштују
међународне конвенције и уговори о
људским правима и правима деце;
Обезбеђује да школа буде здрава
средина са високим хигијенским
стандардима.

школа-вежбаоница - редовна студентска пракса и
пријем студената и свечани пријем студената и
професора факултета 10. октобра; унапређена сарадња
увођењем новог вида студентске праксе за
постдипломце - и то из Српског као нематерњег језика.
сарадња са медијима - локалном Панон ТВ, са локалном
ТВ К23 и локалним радио-станицама и новинама Суботичким новинама, Суботица инфо портал,
Суботица ком) .
Сарадња са Удружењем пчелара Суботице кроз
манитфестацију Медени доручак 1. полугодишту у
централној школи;
сарадња са Асоцијацијом за безбедност деце у
саобраћају - едукативна акција у централној школи;
Организована Отворена врата школе и заједничке
активности са родитељима у школи (радионице
различитог садржаја) у току 1. полугодишта
Стручно усавршавање: у току целе школске године: два дела обуке за директоре (2 дана Тршић и 2. део
обуке онлајн, започет 3. део обуке);
- Клетов симпозијум за директоре у Врњачкој Бањи од
27-29. фебруара;
- Обука запослених у образовању за примену
образовних стандарда и самовредновање рада
установа у основном и средњем образовању, 22. 2.
2020. у ОШ „Соња Маринковић“;
- Да нам антидискриминација буде инспирација превенција и превазилажење дискриминације у вртићу
и школи“ - 1. део обуке
.

1.2.2.
Опис стандарда



Проширене активности у вези са превенцијом насиља у
школама:
а. на почетку шк. годинеодржан састанак са
полицијским наредником Ивковићем из МУП-а
Суботица – који је задужен да повремено обилази
школу и сарађује са директором;
од 16. 3. 2020. увођењем ванредног стања због
пандемије коронавируса - COVID-19, уведене и посебне
здравствене и безбедносне мере по препорукама
МПНТР и Кризног штаба;
- редовно праћење свих пристиглих упутстава у вези
са организовањем и спорвођењем безбедносних мера у
пандемији коронавируса и организација, надзор истих
како за ученике, тако и за запослене;
-свакодневни одласци у школу током ванредног стања
и организација дежурства;
-Изграђена нова септичка јама у подручној школи на
Путу Е. Кардеља;
-окречене све учионице у објекту на Путу Е. Кардеља;
- спуштени плафони у две учионице у централној
школи; окречене учионицце;
-реновиран паркет у фискултурној сали;
купљене велике каналске климе за фискултурну салу;
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-окречене учионице уз сарадњу са родитељима у
пбјекту на Келебији.






















Сарадња са Центром за социјални рад од почетка 1.
полугодишта - директор са стучном службом шаље
потребне дописе и информације.
У 2. полугодишту, увођењем ванредног стања,
послата 2 дописа ЦСР за ученике који се нису
одазвали позивима за учешће у настави на даљину.
У свим објектима у првој недељи октобра одржана
манифестација Дечја недеља на тему „Да право свако
- дете ужива лако“.
у оквиру Дечје недеље ученици, чланови Ђачког
парламента, одржали су предавање о вршњачком
насиљу у нижим и вишим разредима, а организована је
и изложба у свим објектима радова ученика на тему
„Да право свако - дете ужива лако“.
настављен програм „Основе безбедности деце“ –
предавања радника МУП-а у четвртим и шестим
разредима, а уведени и први разреди;
Школа је наставила рад и сарадњу са Клубом
родитеља и просветних радника Суботице , те је
председница Клуба Миња Дулић гостовала на Савету
родитеља у септембру и за родитеље одржала
предавање о опасностима интернета.
Учешће директора школе као члана Локалног тима за
борбу против трговине људима на састанку у
Општини.
У циљу веће безбедности појачано дежурство
реорганизацијом рада домара и дежурних наставника
и закључавањем улазне капије у 1. полугодишту;
у 2. полугодишту спроведене све мере МПНТР и Кризног
штаба
у складу
са
спречавањем
пандемије
коронавируса;
директор на сваком наставничком већу упозорава на
заштиту ученика од насиља и на правовремено
реаговање дежурних наставника и свих осталих
запослених;
Такође се наставило на инсистирању код надлежних
органа да се пронађе решење за изградњу ограде око
школског објекта у Шабачкој улици, као и да се
организује неки вид обезбеђења испред и около школе
због учесталих напада на ученике од старијих
малолетника у крају.
Одржано предавање о безбедности на раду и ППЗ за
новозапослене од стране стручнога лица за безбедност,
Божидара Бајата.
Извршена набавка опреме безбедносних уређаја(1
камера у објекту у Шабачкој улици
)
у циљу
проширења и осавремењавања капацитета видеонадзора; замењен екран за праћење камера у централној
школској згради;
патронажна сестра је на позив школе одржала у
објектима четири предавања у вези са одржавањем
личне хигијене и извршила преглед ученика везан за личну
хигијену;
Редовно се одржава хигијена школских просторија.
Школа и надаље користи еколошка-френдли (без
амонијака) средства за хигијену просторија, њихово
чишћење и одржавање, а директор редовно
контролише. Директор израдио и контролен листе као
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Развој и обезбеђивање квалитета
наставног и васпитног процеса у
школи
Директор обезбеђује и унапређује
квалитет наставног и васпитног
процеса.
• Уме да користи стратешка
документа о развоју образовања и
васпитања у Републици Србији;
• Промовише иновације и подстиче
наставнике и стручне сараднике да
користе савремене методе и технике
учења и примењују савремене
технологије у образовно- васпитном
процесу;
• Обезбеђује услове и подржава
наставнике да раде тако да подстичу
ученике да развијају сопствене
вештине учења;
• У сарадњи са стручним
сарадницима и наставницима
обезбеђује да настава и ваннаставне
активности подстичу креативност
ученика, стицање функционалних
знања и развој њихових социјалних
вештина и здравих стилова живота;

и редовитост њиховог попуњавања.
Одрађена
је
дезинфекција,
дезинсекција
и
дератизација школских просторија свих објеката.
Током летњег распуста пре почетка школске године
одрађено је генерално спремање просторија школе, и
то:
молерски радови у две учионице и на делу фасаде школе.
Одрађена је ревизија противпожарних апарата.
У сарадњи са Ватрогсном службом Суботице
одржана је крајем септембра противпожарна вежба у
којој су учествовали сви ученици централне зграде и
запослени.
Извршено је чишћење олука у централној згради, у
објекту у Шабачкој улици и на Келебији.
Санитарна инспекција није посетила школу у 1.
полугодишт,ни у 2. полугодишту. Испитивања
хемијске исправности воде у објекту казују да вода
одговара за употребу, осим што је на Келебији
повећана концентраицја гвожђа (што је до водовода, а
не до школе).
Окружење школе: школско двориште централне
зграде је ограђено, осветљено, покривено видео
надзором. Спортски реквизити су у добром стању и
стално се проверава њихова исправност (кошеви,
голови, опрема на дечјем игралишту у свим објектима).
Проблем и даље постоји са оградом која је годинама
крадена око објекта у Шабачкој улици од стране
локалног становништва, те је затражена помоћ од
локалне самоуправе, али још без одговора. Обезбеђен је
идејни пројекат и покренута грађевинска дозвола;
школски објекти и њихово окружење (стазе и површине
уз њих) редовно су одржавани и чишћени.

1.2.3.
Опис стандарда
Индикатори:
Учешће директора на састанцима Актива директора
у општини током 1. полугодишта;
 тумачење чланова Закона о основама система
образовања и васпитања на Наставничком већу као и
Правилника о оцењивању;
 предаја годишњих и месечних планова наставника и
надаље се обавља електронским путем, слањем на имејл
школе, чиме је увелико смањен трошак канцеларијског
материјала и штампања;
 информисање наставника врши се путем интернета,
сталном сарадњом директора, секретаријата школе и
стручне службе;
 наставници и стручни сарадници се на време и на
најприкладнији начин упознају са извештајима са
састанака и актива;
 поклон слике школи од АБЦ иТ ликовне групе;
 израђена документација комплетна за објекат који
стоји под кровом у централној згради - Фаза „Ц“
У 2. полугодишту, од 16. марта систем наставе претрпео
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• Обезбеђује и развија
самоевалуацију свог рада и
систематичну самоевалуацију и
евалуацију рада наставника,
стручних сарадника, наставног
процеса и исхода учења.

велике промене - прелазак на учење на даљину у складу са
стручним упуттвом МПНТР и препрукама Кризног
штаба.
Свакодневно, у оквиру Педагошког колегијума, уз сарадњу
са стручном службом, помоћницима, административним
радником и шефом рачуноводства консултације и
организација онлајн наставе.
Свакодневне консултације са наставницима у вези са
наставом на даљину.
Веома честе консултације са родитељима ученика у вези са
наставом на даљину.
Сопственим примером подстиче наставнике да се прикључе
снимању онлајн часова у ванредном стању - одржала своја 4
часа а и осталих 10 наставника наше школе - највише
наставника наше школе држало оналјн часове - 103 часа
остварено.
Директор је коаутор уџбеника за српски као нематерњи - у
овој години за ИК Клет изадати уџбеници за 7. разред.
 Школа је финансирала два стручна усавршавања
наставника у 1. полугодишту за 60 наставника о
активном учењу;
 велика већина наставника корисити савремене
технологије у процесу наставе;
 креативне ваннаставне активоности које се одвијају
у сарадњу са другим институцијама и организацијама
одржане су само у 1. полугодишту.
 Довођење у школу Мобилног едукативног саобраћајног
полигона у циљу стицања функционалног знања из
саобраћаја и симулације активног учешћа ученика
нижих разреда у саобраћају у улози и пешака и возача
како би савладали основна правила учествовања у
саобраћају.
 Сарадња школе, родитеља и локалне заједнице спроведени су горе наведени пројекти који су укључили и
повезали ученике, наставнике и стручне сараднике,
родитеље, друге образовне институције и ширу локалну
заједницу (сарадња са ментором за немачки језик
Регионалне канцеларије за југоситочну европу –
пројекат Партнерске школе (PASCH) и експертима из
Гете Института из Београда; сарадња са Националним
саветима, институцијама и градским организацијама,
тј. широм локалном заједницом, родитељима;
 Извршена обавезно вредновање рада (евалуација)
наставника (директор посетио 9 часовa и обавио
стручне и саветодавне разговоре са наставницима ради
унапређња наставног процеса). Посећени часови заједно
са просветним саветником.
 Извештај о своме раду директор је подносио
парцијално, сходно активностима, на сваком
састанку Школског одбора и сада, у јануару текуће
шк. године, као и на Наставничком већу на
полугодишту, тј. у јануару текуће шк. године, и на
крају школске године у склопу Извештаја о раду, а на
Школском одбору и појединачно.
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Обезбеђивање инклузивног
приступа у образовно-васпитном
процесу
Директор ствара услове и
подстиче процес квалитетног
образовања и васпитања за све
ученике.
• Познаје законитости дечјег и
адолесцентског развоја и ствара
услове за уважавање њихове
различитости;
• Ствара климу и услове за
прихватање и уважавање
специфичности и различитости
ученика и промовисање толеранције
• Разуме потребе различитих
ученика (талентованих и надарених,
оних са сметњама у развоју,
инвалидитетом и ученика из
осетљивих друштвених група) и
омогућава најбоље услове за учење
и развој сваког ученика;
• Осигурава да код ученика са
посебним образовним потребама те
потребе буду препознате и на
основу њих израђени индивидуални
образовни планови; • Обезбеђује
примену програма учења који ће
бити прилагођени претходним
знањима и искуствима ученика и
уважавати разноликост средине из
које они долазе.

1.2.4.
Опис стандарда













Праћење и подстицање
постигнућа ученика
Директор прати и подстиче
ученике на рад и резултате.
• Обезбеђује праћење успешности
ученика кроз анализу резултата на
тестовима и увидом у школски
успех, у складу са стандардима
постигнућа ученика;
• Подстиче наставнике да користе
различите поступке вредновања и
самовредновања који су у функцији
даљег учења ученика;

Индикатори:
У школи се уважавају различитости. Уз посебан рад
са наставницима, стручном службом и ученицима
директорка настоји да постигнемо да
ученици са
одређеним проблемима у раду и понашању буду добро
прихваћени од стране ученика у одељењу и уопште у
школи. Посебан труд на састанцима и приликом
индивидуалних посета уложили смо
и у рад са
родитељима остале деце да би ученици са одређеним
различитостима били прихваћени, посебно ученици из
осетљивих друштвених група. У ту сврху је Школа за
родитеље.
У циљу укључивања ученика из осетљивих група, школа
је од сопствених средстава купила потребан школски
прибор за ученике.
Посебно организовани родитељски састанци са
групама родитеља у одељењима где је то било
потребно. Активну улогу у свему је имао и Тим за
заштиту и безбедност ученика. Обезбеђује се посебан
рад са
ученицима који заостају у раду израдом
индивидуалних планова и спровођењем истих.
Посебно организован родитељски састанак са
родитељима будућих ђака-првака у објекту у Шабачкој
улици (где већину чине ромски родитељи), а уз договор
са координатором за инклузију Рома Града Суботица.
Настављена сарадња са Центром за талентоване
ученике (Tehetségpont) у Мађарској – на конкурсу је
урађен претходни
пројекат Имола, а сада су
конкурисањем добијена и значајна средства за куповину
мале штампарије за ученике.
Настављена сарадња са са координатором за ромска
питања локалне самоуправе као и сарадња са ШУ
Сомбор.

1.2.5.
Опис стандарда



 Индикатори:
У току целог првог полугодишта одржано је на сваком
кварталу одељењско веће за свако одељење, као и
ванреднa одељењскa већа за којима се указала потреба.
У току целе школске године, имајући у виду ванредно
стање, одржано је 8 седница наставничкoг већа.
Донете су мере за побољшање успеха ученика у
сарадњи педагошког колегијума, стручне службе,
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• Обезбеђује да се расположиви
подаци о образовно-васпитном
процесу користе за праћење
постигнућа и напредовања ученика;
• Прати успешност ученика и
промовише њихова постигнућа.












настанвика, директора.
Анализирани су и разматрани резултати у оквиру
анкете Сарадња породице и школе, те резултати
анкете Подршка ученицима коју су попуњавали и
ученици, и наставници, и родитељи.
Из свих предмета на почетку школске године
наставници су одрадили иницијално тестирање
ученика, те је директор наложио да се резултати
разматрају на активима и да се у оперативне планове
унесу додатне мере за унапређене О-В рада.
На сајту школе, односно на Фејсбук страници школе,
сукцесивно су истицани сви догађаји који су се десили
у школи; праћење успеха ученика и нставника;
-учешће директора на свима састанцима НВ;
Педагошког колегијума, редовне консултација са
стручном службом.
Анализа резултата пробног ЗИ и ЗИ.
Сарадња са синдикатом школе.

II Област: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
2.1. Планирање рада установе
2.2. Организација установе
2.3. Контрола рада установе
2.4. Управљање информационим системом установе
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи

Планирање рада установе
Директор обезбеђује доношење и
спровођење планова рада
установе.
• Организује и оперативно спроводи
доношење планова установе:
организује процес планирања и
додељује задатке запосленима у том
процесу, иницира и надзире израду
планова, обезбеђује поштовање
рокова израде планова и непосредно
руководи том израдом;
• Обезбеђује информациону основу
планирања: идентификује изворе
информација потребне за планирање
и стара се да информације буду
тачне и благовремене;
• Упућује планове установе органу
који их доноси.

2.1
Опис стадарда:








Индикатори:
Успешно урађен и усвојен Годишњи план рада школе
за 2019/20. годину, у законски предвиђеном року. Сви
задаци које је потребно планом рада одрадити у овој
школској години равномерно су распоређени на
запослене, водећи рачуна о њиховим жељама и
афинитетима.
Запослени нису имали примедбе на решења о
40часовној радној недељи. Током полугодишта праћен
је њихов рад и остваривање задатих циљева. Планови
који су запослени били дужни да одраде и предају ПП
служби, на време су урађени и усвојени и њихово
остваривање се пратило до краја шк. године.
За израду планова сви запослени су добили неопходне
информације од директора и стручне службе школе.
Сви Извештаји из претходне школске године као и
планови за ову школску годину, по усвајању, у законском
року су прослеђени надлежним органима (Градском
секретаријату
за
друштвене
делатности
и
Министарству образовања).
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Организација установе
Директор обезбеђује ефикасну
организацију установе
Креира организациону структуру
установе: систематизацију и описе
радних места, образујестручна тела
и тимове и организационе јединице;
• Обезбеђује да су сви запослени
упознати са организационом
структуром установе, посебно са
описом свог радног места;
• Поставља јасне захтеве
запосленима у вези са њиховим
радним задацима и компетенцијама
и проверава да ли запослени
разумеју те задатке;
• Стара се да запослени буду
равномерно оптерећени радним
задацима;
• Делегира запосленима,
руководиоцима стручних органа,
тимова и организационих јединица
послове, задатке и обавезе за
њихово извршење;
• Координира рад стручних органа,
тимова и организационих јединица
и појединаца у установи;
• Обезбеђује ефикасну
комуникацију између стручних
органа, тимова и организационих
јединица и запослених.

ЦЕНУС урађен и одобрен од стране надлежног
органа, МПНТР.
Школа је преузела из друге школе једног технолошког
вишка (наставника разредне наставе – 100%).
Школа остварила значајне пројекте: тенис у
школама, једино наша школа и једна из НС у
ВОјводини, пројекат у Центру за таленте;
У периоду увожења ванредног стања и преласком на
онлајн наставу, директор преузима организацију рада
у специјалним условима а на основу Стручног
упутства МПНТР;
сваке недеље доставља Оперативни план школе
просветној саветници Којић и врши консултације по
потреби;
оснива Вибер групу Педагошког колегијума, боравка,
прикључује се групама за разреде/родитеље и прати
рад наставника на даљину.
Благовремено и на време доставља све информације
наставницима и осталим запосленима;
захтева од запослених реалне рокове и достављање
потребне докуменатације.
2.2
Опис стандарда:












Индикатори:
1. полугодиште
Годишњим планом рада школе прецизирана су сва
стручна тела, стручна већа, активи, тимови и састав
истих.
Водило се рачуна да запослени буду равномерно
оптерећени обавезама према проценту ангажовања у
школи и да буду укључени у активности за које имају
афинитете.
Сви запослени су упознати са организационом
структуром установе, са описом свог радног места.
Водило се рачуна да сви схвате своје обавезе из описа
радног места, подсећањима на задатке које треба
извршити;
На састанцима је поновљено на који начин стручни
органи комуницирају међу собом а директор координира
радом свих уз помоћ стручне службе.
2.полугодиште
координира рад стручних органа, тимова у установи у
условима измењене наставе због Covid-a 19.
- Одржава телефонске седнице Школског одобора;
-
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Контрола рада установе
Директор обезбеђује праћење,
извештавање, анализу резултата
рада установе и предузимање
корективних мера.
Примењује различите методе
контроле рада установе, њених
организационих јединица и
запослених;
• Организује и оперативно спроводи
контролу рада установе: организује
процес праћења, извештавања и
анализе резултата и додељује
задатке запосленима у том процесу,
иницира
и надзире процес израде извештаја и
анализа, обезбеђује поштовање
рокова у изради извештаја и
анализа;
• Обезбеђује информациону основу
контроле: идентификује изворе
информација потребне за контролу
и стара се да информације буду
тачне и благовремене;
• Непосредно прати и заједно са
запосленима анализира остварене
резултате установе,
анализира рад установе, њених
јединица и запослених;
• Предузима корективне мере када
остварени резултати установе,
њених јединица и појединачни
резултати запослених одступају од
планираних;
• Упознаје органе управљања са
извештајима и анализама резултата
рада установе и предузетим
корективним мерама.

2.3
Опис стандарда:















Управљање информационим
системом установе
Директор обезбеђује ефикасно
управљање информацијама у
сарадњи са школском управом и
локалном самоуправом
Обезбеђује да сви запослени буду
правовремено и тачно информисани
о свим важним питањима живота и
рада установе;
• Обезбеђује услове за развој и
функционисање информационог
система за управљање (ИСУ):
набавку потребне опреме и
програма, организује рад
информационог система и

 Индикатори:
Од стране директора школе током првог полугодишта
посећено је 9 часова свих облика наставе, извршена
анализа часова са запосленима, дате препоруке за
даљи рад, изречене примедбе и похвале; посећене
ваннаставне активности на Келебији.
Извршен је надзор прегледа матичних књига, књига
дежурства као и свих извештаја са састанака
сртучних већа, актива и тимова;
Редовно
обилажење и праћење рада дежурних
наставника као и рада наставника у продуженом
боравку. Задаци у том процесу распоређени и на
остале запослене (поомћници директора).
Редовне консултације са ШУ Сомбор у идентификација извора информација и старање да
инфомације буду тачне и благовремене.
Редовно, најмање једном недељно, обилажење свих
просторија школе
и школског дворишта,
контролисан рад помоћног особља и хигијене у школи.
Редовно одржавање састанка са помоћним особљем на
којима се договарало о начину рада, распоређивању
дужности и задатка и роковима када задаци треба да
буду завршени. Задужења у овом делу посла имали су и
помоћници директора школе школе. Посебно истакнуте
мере одржавања хигијене, тоалета...
На већима, састанцима актива и осталим стручним
телима анализиран је рад установе али и рад
појединаца. Доношене су мере за побољшање
функционисања школе уопште.
Школски одбор редовно информисан о свим
дешавањима у школи путем извештаја о раду
директора и о конкретним мерама за побољшање рада.

2.4
Опис стандарда





Индикатори:
Све информације значајне за рад школе и запослених
уопште које се усменим, писменим или електронским
путем проследе школи правовремено се прослеђују и
запосленима на састанцима, путем огласне табле или
мејловима.
Директор, заменик директора и административни
радници унели су све потребне податке у вези са
школом и запосленима у нови информациони систем
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његово коришћење у свакодневном
раду установе у складу са законом;
• Обезбеђује обуку запослених за
рад са савременом информационокомуникационом технологијом и
подстиче их да је користе у раду
установе и као подршку процесу
учења/наставе.
Управљање системом обезбеђења
квалитета установе
Директор развија и реализује
систем осигурања квалитета рада
установе.
Примењује савремене методе
управљања квалитетом;
• Обезбеђује изградњу система
управљања квалитетом у установи:
израду процедуре управљања
квалитетом и потребне
документације, распоређује задатке
запосленима у процесу управљања
квалитетом и стара се да их они
спроводе;
• Обезбеђује ефикасан процес
самовредновања и коришћење тих
резултата за унапређивање
квалитета рада установе;
• Заједно са наставницима и
стручним сарадницима прати и
анализира успешност ученика на
завршним, односно матурским
испитима ради планирања
унапређивања рада школе;
• Обезбеђује сарадњу са тимовима
који обављају спољашње
вредновање рада установе и стара се
да се резултати тог вредновања
користе за унапређење рада
установе.

МПНТР и континуирано месечно обнављали податке.

2.5
Опис стандарда







Индикатори:
Једна од мера побољшања рада је и опремање школе
потребним наставним средствима и училима. Тако је
школа предвиђеним и планираним средствима и
путем пројеката купила 3 лаптопa, 1 пројектор, 2
комплета мањих и 1 комплет већих звучника.
У 1. полугодишту спроведено је самовредновање –
анкета родитеља – задовољство сарадње са школом.
У 2. полугодишту купљена је и донирана опрема: 8
интерактивних табли, 6 катедри, 12 столица, камера
итд.
Извештај тј. резултати анкете са предлогом мера за
унапређивање уочених слабости као и начину праћења
остваривања предложених мера биће разматран и
усвојен на Педагошком колегијуму, а затим и на
Наставничком већу, Савету родитеља и Школском
одбору.

III Област:
ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Стандарди:
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених
3.2. Професионални развој запослених
3.3. Унапређивање међуљудских односа
3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених

Планирање, селекција и пријем
запослених
Директор обезбеђује потребан
број и одговарајућу структуру
запослених у установи
Планира људске ресурсе у установи
и благовремено предузима
неопходне мере за реализацију
плана људских ресурса;

3.1
Опис стандарда
Индикатори:
Број одељења у овој школској години остао је исти као и
претходне школске године(61) те није изискивао смањење броја
радника.
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• Стара се да сва радна места у
установи буду попуњена
запосленима који својим
компетенцијама одговарају
захтевима посла;
• Обезбеђује спровођење поступка
пријема запослених у радни однос
• Обезбеђује услове за увођење
приправника у посао и предузима
мере за њихово успешно
прилагођавање радној средини

План запошљавања текао је у складу са Правилником о
критеријумима и стандардима за финансирање основних школа,
те смо поред два технолошка вишка и једне допуне норме имали
константан број ненаставног особља као и протекле школске
године. Отворили смо као и прошле године два одељења 1.
разреда на мађарском наставном језику у централној школској
згради.
Школској управи уредно су пријављена слободна радна места
у школи. При пријему испоштована је листа технолошких
вишкова и на сва радна места за која је на листи било
одговарајућих кадрова са свима појединачно обављени
индивидуални разговори и примљени у радни однос они који су се
показали да својим компетенцијама одговарају захтевима посла
(један радник , горе поменута норма). На радна места која се
нису могла попунити кадровима са листе технолошких вишкова
у радни однос су примљена лица на одређено време.
Министарство је одобрило, као и до сада четири групе
продуженог боравка;
Сва радна места су стручно заступљена (у преко 90%).
- 2 приправника чекају на испит за лиценцу
Расписани конкурси одобрени за 1, 2. и 3. фазу конкурса на
неодређено код запослених.

Професионални развој запослених
Директор обезбеђује услове и
подстиче професионални развој
запослених
Подстиче и иницира процес
самовредновања рада и постављања
циљева заснованих на високим
професионалним стандардима и
подржава континуирани
професионални развој;

3.2
Опис стандарда





• Осигурава да сви запослени имају
једнаке могућности за учење на
основу личног плана
професионалног развоја кроз
различите облике стручног
усавршавања
• Обезбеђује услове да се запослени
усавршавају у складу са годишњим
планом стручног усавршавања и
могућностима установе.
Унапређивање међуљудских
односа
Директор ствара позитивну и
подржавајућу радну атмосферу
Ствара и подржава радну атмосферу
коју карактерише толеранција,
сарадња, посвећеност послу,
охрабрење и подршка за
остваривање највиших образовнoваспитних стандарда;
• Својом посвећеношћу послу и
понашањем даје пример
запосленима у установи и развија




Индикатори:
Сви запослени наставници су у обавези да израде план
стручног усавршавања. Запослени су изабрали семинаре
које су желели да одслушају.
У циљу стручног усавршавања у Школа је обезбедила
стручно усавршавање за 60 наставника: 2 обуке о
активном учењу.
Одржане су предвиђене обуке МПНТР у вези са
дигиталном наставом.
Обезбеђена је стручна литература за шефа
рачуноводстава и секретара школе и у овој шк.
години.

3.3
Опис стандарда





 Индикатори:
Током целог 1. полугодишта пружана је подршка
запосленима у раду путем похвала и истицања
позитивних дешавања и акција које се спроводе у школи.
Директорка је наставила подршку раду оркестру и
заједничком свирању наставника, родитеља и
пријатеља школе у оркестру, заједно са ученицима, те и
надаље свира у оркестру.
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ауторитет заснован на поверењу и
поштовању;
• Међу запосленима развија
професионалну сарадњу и тимски
рад;
• Поставља себи и запосленима
остваривање највиших
професионалних стандарда;
• Показује поверење у запослене и
њихове могућности за остваривање
квалитетног образовно-васпитног
рада и побољшање учинка;
• Комуницира са запосленима јасно
и конструктивно

Вредновање резултата рада,
мотивисање и награђивање
запослених
Директор систематски прати и
вреднује рад запослених,
мотивише их и награђује за
постигнуте резултате
Остварује инструктивни увид и
надзор образовноваспитног рада у
складу са планом рада и потребама
установе;
• Користи различите начине за
мотивисање запослених;
• Препознаје квалитетан рад
запослених и користи
различите облике награђивања, у
складу са законом и општим
правним актима.




Радно време су пратили и поштовали сви запослени.
За ствари битне за школу и наставни процес, директор
школе је у сваком тренутку доступан запосленима,
ученицима и родитељима.

Директор
је
водио
конструктивне
разговоре
покушавајући да на најбољи могући начин разуме
запосленог али и износио своје мишљење у виду похвале
или критике.
 Директорка је настојала да створи атмосферу у којој
ће се сваки запослени осећати поштованим и
уваженим, настоји да им укаже поверење додељујући
им важне задатке и да њихов рад у сваком тренутку
истакне и похвали, и јавно, путем сајта школе и ФБ
странице школе.
 Директорка се трудила да са запосленима комуницира
јасно, уважавајући њихов матерњи језик, да би у
сваком тренутку разумели шта је речено како би могли
да дају своје сугестије, предлоге или да се сагласе са
реченим.

3.4.
Опис стандарда







 Индикатори:
После планираних посета часовима, часови су
анализирани од стране наставника који је држао час,
педагога и/или психолога и директора школе који су час
пратили, а код приправника и од стране ментора,
износила су се запажања и сугестије; користила се
свакуа прилика да се истакну прво оне добре стране
часа и похвали наставник, а онда и да се да евентуална
примедба и укаже на начин да се пропуст исправи.
На Наставничком већу се и ове шк. године обавезно
истиче рад наставника који су имали посебне успехе
(такмичења, лепо одржан час, добро решен проблем у
одељењу, добра сарадња са родитеље, одржани часови
на телевизију за потребе наставе на даљину...)
Обезбеђена је радна униформа за два домара у школи.

IV Област:
РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
Стандарди:
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
4.4. Сарадња са широм заједницом
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Сарадња са
родитељима/старатељима
Директор развија конструктивне
односе са
родитељима/старатељима и
пружа подршку раду Савета
родитеља
Подстиче партнерство установе и
родитеља/старатеља и ради на
њиховом активном укључивању
ради учења и развоја детета;
• Обезбеђује да установа редовно
извештава родитеље/старатеље о
свим аспектима свога рада,
резултатима и напредовању њихове
деце;
• Обезбеђује унапређивање
комуникацијских вештина
запослених ради њихове сарадње са
родитељима/старатељима;
• Ствара услове да савет родитеља
ефикасно функционише и развија
конструктивне односе са органом
управљања и стручним органима
установе

4.1.
Опис стандарда













Сарадња са органом управљања и
репрезентативним синдикатом у
установи
Директор пружа подршку раду
органа управљања и
репрезентативном синдикату
Обезбеђује да орган управљања
буде правовремено и добро
информисан о новим захтевима и
трендовима васпитнообразовне
политике и праксе;

 Индикатори:
Током овог периода одржана су три састанака Савета
родитеља. Настоји се да се створи таква атмосфера у
школи да родитељи могу без устручавања да изнесу
мишљење о раду школе, усменим путем или путем
мејла, укажу на проблеме, пропусте или искажу
задовољство. Пре почетка нове школске 2019/20.
године са родитељима првака у Шабачкој улици је због
објективних потреба организован посебан родитељски
састанак о поласку првака у школу , као и о обавезама
родитеља.
Родитељи су посећивали дане Отворених врата у до
средине марта и укључили се у рад Клуба родитеља и
просветних радника преко наше школе.
Школа подржава активност родитеља где они
осмишљавају рад са групом деце у разним едукативним
радионицама, као што су божићне радионице, или
радионице са очевима поводом Дана жена. Такође су
родитељи узели активно учешће у оркестру школе и
заједно са наставницима и ученицима долазе на
оркестарске пробе и припремају се за наредни
хуманитарни концерт.
Наставници су редовно одржавали родитељске
састанке до средине марта тако да су родитељи
редовно обавештавани о резултатима рада њихове
деце. Такође, родитељи су били информисани и на
пријемима родитеља за које је термин имао сваки
наставник.
Битне информације могли су родитељи добити и
преко званичне интернет-странице школе и Фејсбук
странице школе, као и преко секретаријата школе.
У току ванредног стања, чланови Савета родитеља су
мејлом информисани о свим важним информацијама
(уџбеници и остала питања наставе, екскурзије...)

4.2.
Опис стандарда



Индикатори:
Школски одбор је усвојио План рада школе за 2019/20.
годину, као и сва остала касније донесена акта, и
редовно је извештаван о остваривању свих
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• Обезбеђује податке који омогућују
органу управљања оцену резултата
постигнућа ученика и добробити
деце;
• Обезбеђује израду годишњег
извештаја о реализацији васпитнообразовног програма, школског
програма и годишњег плана рада
установе;
• У складу са својим овлашћењима
омогућује органу управљања да
обавља послове предвиђене
законом.
• Омогућава репрезентативном
синдикату у установи да ради у
складу са Посебним колективним
уговором и законом.

Сарадња са државном управом и
локалном самоуправом
Директор остварује
конструктивну сарадњу са
органима државне управе и
локалне самоуправе.
Одржава конструктивне односе са
представницима државне управе и
локалне самоуправе ради
задовољења материјалних,
финансијских и других потреба
установе;
• Успоставља и одржава добре везе
са локалном заједницом како би јој
омогућио да се укључи у рад
установе и да је подржава;
• Добро познаје расположиве
ресурсе, развија односе са
стратешким партнерима у
заједници;
• Омогућује да простор установе
буде коришћен као ресурс за
остваривање потреба локалне
заједнице у складу са законском
процедуром
Сарадња са широм заједницом
Директор промовише сарадњу
установе на националном,
регионалном и међународном
нивоу
Води установу тако да буде
отворена за партнерство са
различитим институцијама
образовања и васпитања и другим
институцијама, на националном,
регионалном и међународном
нивоу;
 Подстиче учешће установе





активности. Такође, чланови Школског одбора су
имали увид и у постигнућа ученика која су се посебно
анализирала.
У 2019/20. одржано је 95 седница Школског одбора
Школски одбор је као орган управљања сукцесивно био
информисан од стране директора о активностима и
плановима, раду установе, а по потреби и за пар
месеци рада, као и у виду извештаја на крају првог
полугодишта 2019/20.
Сарадња са Синдикатом у школи је од почетка првог
полугодишта на завидном нивоу. Председник
синдиката упознат са преузимањем технолошких
вишкова и бодовањем радника, наставника техничког у
школи због недостатка норме. Председнику синдиката
је надаље омогућено да преко школског имејла
обавештава раднике о најновијим информацијама из ове
области.

4.3.
Опис стандарда

Индикатори:
Настављена је добра сарадња са општином, посебно са
Секретаријатом за друштвене делатности.
И ове године преко општине је обезбеђена бесплатна ужина за
наше ђаке, како преко општине, тако и преко фонда школе, као
и бесплатне ђачке карте.
Сарадња са Месном заједницом Зорка и Пешчара тече
неометано. Са МЗ Келебија посебна сарадња исказана је
приликом затварања водоводне мреже на Келебији.

4.4.
Опис стандарда

Индикатори:
Школа је школа-вежбаоница за студенте Учитељског
факултета на мађарском наставном језику и ове шк. године је
свечаним пријемом студената на тзв. дану за студенте запоела
сарадњу која је трајала целу школску годину кроз рад са нашим
учитељима-менторима са студентима. Пријему је претходила
посета проректора за наставу гђе Валерије Пинтер Крекић.
Школа је чланица пројекта Партнерских школа за учење
немачког језика. Од ове године потписан је споразум о сарадњи
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у
националним,
регионалним
и
међународним пројектима,
стручним
посетама
и
разменама мишљења и
искустава;

са Гете Институтом из Београда у вези са бесплатним
полагањем А1 и А2 испита, као и одласком наших ученика и
наставника на обуку у иностранство, и обезбеђивање
дидактичких средстава за учење немачког језика итд.
Школа је братска школа са три школе ван Србије: једном из
Мађарске (Сегедин) и садве из Румуније (Арад и Темишвар). У
Сегедину је одржан сусрет ученика који су учествовали на
конкурсу са својим радовима и крунисан заједничком изложбом
радова ученика у новембру месецу.
Удружење просветних радника Мађара северне Бачке –
организовало је у нашој школи Међународно такмичење из
мађарске историје.
Сарадња сад ликовном секцијом и поклон слике школи

V Област:
ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ
УСТАНОВЕ
Стандарди:
5.1. Управљање финансијским ресурсима
5.2. Управљање материјалним ресурсима
5.3. Управљање административним процесима
Управљање финансијским
ресурсим
Директор ефикасно управља
финансијским ресурсима
У сарадњи са шефом рачуноводства,
обезбеђује израду и надзире
примену буџета установе у складу
са расположивим и планираним
ресурсима;
• Планира финансијске токове:
приходе и расходе, приливе и
одливе финансијских средстава;
• Управља финансијским токовима,
издаје благовремене и тачне налоге
за плаћања и наплате.

Управљање материјалним
ресурсима
Директор ефикасно управља
материјалним ресурсима
Планира развој материјалних
ресурса у складу са оценом
постојећег стања и могућностима
прибављања тих ресурса;
• Предузима мере за благовремено и
ефикасно одржавање материјалних
ресурса установе, тако да се
образовноваспитни процес одвија
несметано;
• Распоређује материјалне ресурсе
на начин који обезбеђује оптимално
извођење образовно-васпитног
процеса;

5.1.
Опис стандарда
Индикатори:
Реализован у потпуности Финансијски план и План набавке
за претходну годину (процена остварености више од 90%).
Активно учешће у изради Финансијског плана и Плана набави
за ову календарску годину, водећи рачуна о приливу и одливу
финансијских средстава.
Током школске године издати налози за спровођење набавки
предвиђених Планом набавки, као и адекватни налози за
плаћање и наплате.
Раасписане Јавне набавке за екскурзије (2 у2019), за ужину, за
електричну елергију, за интерактивне табле постављена на
Портал ЈН одлука о добијању 4 интерактивне табле;
екскурзије ннису остварене на захтев Савета родитеља због
пандемије јер је био потписан само оквирни споразум;

5.2.
Опис стандарда




Индикатори:
Из градског буџета школа добија средства за
одржавање, превоз запослених, дажбине (струја, вода,
грејање...). Планским радом календарска година је
завршена успешно.
Тестаментом остављена средства школи за плаћање
ужине социјално угроженим ученицима трошила су се
наменски, уз надзор надзорног органа.

• Сарађује са локалном самоуправом
78

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину
ради обезбеђења материјалних
ресурса;
• Надзире процесе планирања и
поступке јавних набавки које
спроводи установа и обезбеђује
њихову ефикасност и законитост;
Прати извођење радова у установи
који се екстерно финансирају;
• Обезбеђује ефикасност извођења
радова које установа самостално
финансира.
Управљање административним
процесима
Директор ефикасно управља
административним пословима и
документацијом
Обезбеђује покривеност рада
установе потребном
документацијом и процедурама;
• Стара се о поштовању и примени
процедура рада установе и вођењу
прописане документације;
• Обезбеђује ажурност и тачност
административне документације и
њено систематично архивирање, у
складу са законом;
• Припрема извештаје који
обухватају све аспекте живота
установе и презентује их надлежним
органима установе и шире
заједнице.

5.3.
Опис стандарда
Индикатори:
Обезбеђена је покривеност рада установе потребном
документацијом. Поштује се и процедура рада уз појачан надзор
вођења правне документације а води се и прописана остала
документација са обезбеђеном тачности административне
документације и архивирање података у складу са законом.
Обезбеђена просторија и ормани у којима се врши архивирање.
Дневници О-В рада и Матичне књиге од 2008. године па
наовамо су укоричени.
Сви планови и извештаји (План рада школе за 2019/20. годину,
Извештај о раду школе, Извештај рада директора школе)
редовно презентовани на Наставничком већу, Савету родитеља,
Школском одбору, а они који је било потребно, прослеђени
надлежним министарствима и органима.
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VI Област:
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
6.2. Израда општих аката и документације установе
6.3. Примена општих аката и документације установе
Познавање, разумевање и праћење релевантних
прописа
Директор познаје, разуме и прати релевантне
прописе
Прати измене релевантних закона и подзаконских
аката у области образовања, радних односа,
финансија и управног поступка;
• Разуме импликације законских захтева на начин
управљања и руковођења установом;
• Уме да користи стратешке документе који се
односе на образовање и правце развоја образовања
у Републици Србији.
Израда општих аката и документације установе
Директор обезбеђује израду општих аката и
документације која је у складу са законом и
другим прописима, јасна и доступна свима
Иницира и у сарадњи са секретаром планира
припрему општих аката и документације;
• Обезбеђује услове да општи акти и
документација установе буду законити, потпуни и
јасни онима којима су намењени;
• Обезбеђује услове да општи акти и
документација установе буду доступни онима
којима су намењени и другим заинтересованим
лицима, у складу са законом.

Примена општих аката и документације
установе
Директор обезбеђује поштовање и примену
прописа, општих аката и документације
установе
Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта
установе и води установљена документација;
• Након извршеног инспекцијског и стручнопедагошког надзора израђује планове за
унапређивање рада и извештаје који показују како
су спроведене тражене мере

6.1.
Опис стандарда
Индикатори:
Директор је пратио измене закона и правилника,
као и спороводио упутства МПНТР.
Разни правилници су у одређеним деловима
презентовали запосленима на седници
наставничког већа.

6.2.
Опис стандарда
Индикатори:
Општи акти доступни запосленима у школској
зборници у свим објектима школе у писаном
облику а прослеђени су и путем електронске
поште на адресе запослених.
Донети потребни Анекси ГПРШ.
Сви потребни акти постављени на интернет
страницу школе.

6.3.
Опис стандарда
Индикатори:
Активно учествује у обезбеђивању поштовања
прописа и активном вођењу документације;
Током полугодишта, школу је посетила градска
просветна инспекција.
После инспекцијског надзора Наставничко веће и
Школски одбор упознати су са извештајем
инспектора и сугестијама које су дали свако у
својој области.
Школа је остварила 100% успешности приликом
посете просветне инспекције.

СУБОТИЦА,

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:

15. септембар 2020.
Дел.бр: 17-2010

ВЕСНА ВАЈС
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3.3.2 Извештај помоћника директора
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ
2019/20. ГОД.
Помоћници директора: Ирен Бурањ и Милица Чубрило
Област рада: Програмирање
Опис програма/активност
Време /место
Начин реализације
Носиоци и
реализације
сарадници
Израда Извештаја Годишњег
јун
Анализа досадашњег рада,
Милица Чубрило,
програма рада за школску
потреба, могућности
Ирена Бурањ,
2019/2020. годину
стручна служба
Израда Годишњег програма
рада за школску 2020/2021.
годину

август-септембар

Организација, припрема,
усаглашавање свих релевантних
фактора

Подела наставних предмета и
одељења

јун-септембар

Давање података за израду
распореда часова

август-септембар

Организација, припрема,
усаглашавање свих релевантних
фактора
Организација, припрема,
усаглашавање свих релевантних
фактора

Прикупљање података и
израда ЦЕНУС-а

јун-септембар

Уношење података у
информациони систем
„Доситеј”

август-септембар

Организација, прикупљање и
обрада материјала за
извештаје из области наставе
и васпитања
Планирање и набавка
техничке опреме и рачунара

септембар-јун

Организација, припрема,
усаглашавање свих релевантних
фактора

септембар-јун

Организација, припрема,
усаглашавање свих релевантних
фактора
Организација, припрема,
усаглашавање свих релевантних
фактора

Обављање послова према
септембар-јун
задужењу директора и према
потреби
Област рада: Организација
Организација свечаности и школских
приредби:
1. Приредба поводом уписа првака
2. Дан школе
3. Свети Сава ‒ школска слава
Организација и праћење присуства ученика
на такмичењима:
1. Школско такмишење из српског
језика и језичке културе
2. Школско рецитаторско такмичење
не српском језику
3. Школско такмичење из мађарског
језика и језичке културе
4. Школско рецитаторско такмичење
на мађарском језику
5. Општинско такмичење: Himnusz és
Szózatmondó verseny-рецитаторско

Организација, припрема,
усаглашавање свих релевантних
фактора
Организација, припрема,
усаглашавање свих релевантних
фактора

Директорка,
Милица Чубрило,
Ирена Бурањ,
стручна служба
Директорка,
Милица Чубрило
Директорка,
Милица Чубрило,
Ирена Бурањ,
Тибор Јесенски,
стручна служба
Директорка,
Милица Чубрило,
стручна служба
Директорка,
Милица Чубрило
Директорка,
Милица Чубрило,
Ирена Бурањ,
стручна служба
Директорка,
Милица Чубрило,
Ирена Бурањ
Милица Чубрило,
Ирена Бурањ

септембарјануар

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

наставници,
учитељи, ученици

септембарјун

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Наставници,
библиотекари,
учитељи
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6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

такмичење
Окружно такмичење: IV.
Messzeringó gyerekkorom világa..
рецитаторско такмичење, Сента
Покрајинско такмичење:
Рецитовање од куће – рецитаторско
такмичење преко интернета, Нови
Сад
Покрајинско такмичење: Креативни
конкурс за видео филм –Панон РТВ
25. 11.2019. Ünnepel a család!
Међународни конкурс: На дан
сложност народа ,,Nemzeti
összetartozás napján –Milyen jó, hogy
itt vagyunk˝
Школско такмичење из немачког
језика
Школско такмичење из енглеског
језика
Општинско такмичење из енглеског
језика
Окружно такмичење из енглеског
језика
Међународна Олимпијада из
енглеског језика Hippo
Школско такмичење из српског као
нематерњег језика
Школско такмичење из математике
Општинско такмичење из
математике
Окружно такмичење из математике
Општинско такмичење из биологије
Школско такмичење из историје
Општинско такмичење из историје
Међународно
такмичење:Honismereti verseny –
организовано у нашој школи,
OШ,,Сечењи Иштван˝
Школско такмичење из географије
Школско такмичење из хемије
Окружно такмичење из хемије
Међународно такмичење: Szebenyi
Mária Kémia Emlékverseny,
Nagykanizsa / Magyarország Tehetségpont
Општинско такмичење: ФУТСАЛ ,,
ЛИГА СУ ШАМПИОНА”Суботица
Општинско такмичење: Градско
првенство - Стони тенис
Окружно такмичење: Окружно
првенство- Стони тенис
Окружно такмичење: Aтлетика
Окружно такмичење: Пливање
Окружно такмичење: Микулаш
куп,џудо куп – Спартак
Литерарно такмичење из веронауке,,
Гелерт Стантић˝ Сомбор
Општинско такмичење из веронауке
Општинско такмичење: ,,800 година
постојања СПЦ˝
Школско такмичење из ликовне
културе: Хармонија форме и боја
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(мртва природа)
37. Школско такмичење: Најбоја дечија
карикатура ,,Мали Пјер˝
38. Општинско такмичење: Завод за
јавно здравље Суботица,
Обележавање Националног дана без
дувана 24.1.2020.
39. Oпштинско такмичење: Хармонија
Форме и боја (мртва природа)
40. Покрајинско такмичење: Креативни
ликовни конкурс –Панон РТВ 25.
11.2019. Ünnepel a család!
41. Републичко такмичење: Ликовни
конкурс ,,Нацртај, обоји и освоји˝Форма Идеале
42. Републичко такмичење: Ликовни
конкурс – Плакат
43. Републичко такмичење:
Калиграфски конкурс ,, Светосавље
и наше доба˝
44. На 26. Међународном фестивалу
позоришта за децу су водитељке
биле ученице наше школе 22-27. 9.
2019.
45. Међународно такмичење: VIII
Међународно ликовно-литерарноновинарски натјечај ,,Богатство
различитости˝ - Таванкут
46. Међународно такмичење:Ликовни
конкурс винарије Маурер ,, Винска
етикета˝
47. Општинско такмичење из технике и
технологије, техничког и
информатичког образовања, Ђурђин
48. Општинско такмичење из
информатике и рачунарства
49. Школско такмичење у шаху
50. Учешће у програму ,, За чистије и
зеленије школе у Војводини˝
51. Учешће на ,,Фестивалу љубави˝
Ударачка група -,,Ритмикс˝
ОШ,,Сечењи Иштван˝
Планирање и реализација школских
екскурзија:
Одлуком Наставничког већа, Савета
родитеља и Школског одбора школске
екскурзије за 2019/2020. годину су отазане
услед пандемије ковид 19.
Организација и праћење тестирања и испита
за ученике:
1. Иницијални, критеријумски и
годишњи тестови за све ученике
2. Пробни завршни испит за ученике
осмих разреда
3. Полагање испита А.1 и А.2 из
немачког језика
4. Организација завршног испита за
осме разреде

новембар-јун

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

директорка, Ирен
Бурањ, Милица
Чубрило,
комисија за
екскурзије

септембарјун

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Комисије,
наставници,
стручна служба

Организација пројеката школе и локалне
заједнице:

септембарјун

Организација,
припрема,

Локална
самоуправа,
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Фестивал науке, предузетништва и
екологије: Научи, предузми и
сачувај!
2. Ноћ истраживача
3. Предавања МУП-а (1, 4. и 6.
разреди)
4. Асоцијација безбедности у
саобраћају
5. Читам и скитам ‒ Градска
библиотека Суботица
6. Позоришни фестивал за децу
7. „Сунчана јесен живота”
8. Предавања патронажне сестре
(Трговина људима, Принципи
правилне исхране, Превенција
злоупотребе психоактивних
супстанци у школама, Злоупотреба
алкохола и пушење, Сачувајмо
репродуктивно здравље младих,
Пубертет)
9. Посета Гете институту
10. Трка РТС
11. Европски дан меденог доручка
1.

Организација Дечје недеље

октобар

Дечје позориште

септембараприл

Божићни вашар

децембараприл

Организација спортских недеља и спортских
активности

септембарјун

Организација новогодишње представе

децембар

Организација систематских прегледа,
обавезних вакцинација, посета зубару

септембарјун

Сабирне акције Црвеног крста

септембарјун

Организовање активности у вези са
професионалном орјентацијом:
Ове школске године ученици 8. разреда нису
посетили манифестације отворених врата у
средњим школама због епидемије ковид 19, а
нашу школу су посетиле следеће школе пре
проглашења ванредног стања:
1. Гимназија за талентоване ученике
"Костолањи Деже"

март-мај

усаглашавање свих
релевантних фактора

Градска
библиотека, МУП
Суботица,
Ватрогасна
јединица
Суботица, МЗ
Пешчара, Дом
здравља Суботица

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

наставници,
учитељи, ученици
наставници,
учитељи, ученици
Ђачки парламент

Наставници

Синдикат

Ирена Бурањ,
Дом здравља
Суботица
Црвени крст

Тим за
професионалну
орјентацију,
наставници,
ученици,
наставници
средњих школа
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Гимназија "Паулинум"
Средња школа шумарства из
Мађарске.
Презентација наше школе за будуће прваке
је изостала због увођења ванредног стања.
2.
3.

април

Учествовање и организација разних
конкурса (ликовних, литерарнихмузичких...)

септембарјун

Реализација, праћење и вредновање
образовно-васпитног рада школе

септембарјун

Организовање стручног усавршавања
наставног особља

септембарјун

Организовање помоћи наставницима,
ученичким организацијама, ученицима и
њиховим родитељима и обављање других
послова по налогу директора
Сарадња са Месним заједницама: Келебија,
Пешчара, Зорка, Дудова шума и Ново Село

септембарјун

Организација замене одсутних радника

септембарјун

Организовање набавке уџбенике кроз
пројекат Министарства - Бесплатни
уџбеници

фебруар-мај

Организовање и надгледање рада помоћног
особља и рапоређивање њиховог рада

септембаравгуст

Организовање ужине и бесплатне ужине за
ученике

септембарјун

Сарадња са органима безбедности

септембарјун

Област рада: Руковођење
Организовање рада уредног вођења
педагошке и школске документације и
евиденције

септембарјун

септембар-јун

Организација, вођење или присуствовање
састанцима Наставничког и Одељењског
већа, Савета родитеља, Школског одбора, на
Активима нижих и виших разреда,
састанцима тимова

септембар-јун

Преглед планова рада наставника (Глобални

септембар-јун

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање
свих релевантних
фактора, договор,
саветодавни рад
Организација,
припрема,
усаглашавање
свих релевантних
фактора, вођење
седница
Организација,

директорка,
стручна служба
Наставници,
ученици
директорка,
Ирена Бурањ,
Милица Чубрило
директорка

Ирена Бурањ,
Милица Чубрило
директорка,
Ирена Бурањ,
Милица Чубрило,
стручна служба
Ирена Бурањ

Милица Чубрило

директорка,
Ирена Бурањ
Ирена Бурањ

директорка,
Милица Чубрило,
Ирена Бурањ
директорка,
Ирена Бурањ,
Милица Чубрило,
стручна служба
директорка,
Ирена Бурањ,
Милица Чубрило,
стручна служба
директорка,
85

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину
и Оперативни и остали, планови, дневници
актива)
Израда Решења о четрдесеточасовној недељи
за запослене

Област рада: Евалуација
Вредновање рада радника школе и праћење
реализације Школског програма

септембар-октобар

септембар-јун

припрема,
усаглашавање
свих релевантних
фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање
свих релевантних
фактора

Ирена Бурањ,
Милица Чубрило,
стручна служба

разговор,
саветодавни рад,
координисање
рада, посматрање
Организација,
припрема,
усаглашавање
свих релевантних
фактора
Организација,
припрема,
усаглашавање
свих релевантних
фактора

директорка,
Ирена Бурањ,
Милица Чубрило

директорка,
Милица Чубрило,
Ирена Бурањ,
стручна служба
директорка,
Милица Чубрило,
стручна служба

Учешће у изрaди прогрaмa вредновaњa рaдa
школе и његове реaлизaције

септембар-јун

Извештај о раду школе према свим органима

јун-септембар

Област рада: Педагошки рад
Присуствовање огледним и угледним
часовима наставника

септембар-јун

Посматрање,
разговор,
саветодавни рад

септембар-јун

Координисање
рада,
посматрање,
разговор,
инструкције и
саветодавни рад

Организовање и реализација приправничког
стажа за приправнике:
1. Помагање приправницима у
извођењу наставе и израде школске
документације
2. Праћење рада ментора и
приправника,
3. Образовање стручне комислије за
испитни час приправника у школи
4. Прикупљање документације и
пријава приправника за полагање
испита за лиценцу

Милица Чубрило,
Ирена Бурањ

директорка,
Ирена Бурањ,
Милица Чубрило
директорка,
Милица Чубрило,
Ирена Бурањ
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Извештај секретара школе
Опис активности

Време

Носиоци
реализације
Из делокруга правне службе
Учествовала сам у изради
Школска
општих аката школе, и старала се о
2019/2020
њиховој правилној примени.
Секретар школе
Пратитла законску регулативу која се
Директор школе
односи на рад школе.
Школски одбор
Водила евиденцију о изостанцима ученика
и о томе обавештавала Просветну
инспекцију града Суботица
Из делокруга других органа
Школска
За седнице Школског одбора
2019/2020
Савета родитеља припремала
Секретар школе
материјал за седнице, и водила
Директор школе

записник на седницама
-

члановима Ученичког
парламента помагала у раду
и у складу са својим
могућностима допринела
њиховим акцијама.

Из области кадровске службе
Учествоватла у припреми конкурса за
Школска
пријем нових радника –конкурси
2019/2020
расписани на одеђено време ради замене
одсутног запосленог преко 60; водила
евиденцију о поднетим молбама и по
одлуци директора школе о избору
Секретар школе
кандидата по конкурсу обавештавати
Директор школе
кандидате о томе.
Након добијене Сагласности МПНТР-а и
прибављеног Мишљења Самосталног
синдиката за пријем у радни однос на
неодређено време расписани су конкурси,
а кандидати су након обављене законске
процедуре примљени у радни однос на
неодређено време.
Вршила евиденцију о пријави одјави
запослених и достављала надлежној
филијали Завода за пензијско и
инвалидско осигурање.
Радницима који су засновали радни однос
сачињавати Уговор о раду, а радницима
којима је радни однос престао Решење о
престанку радног односа.
Извештај о примљеним радницима
подносила на седницама Школског
одбора.
Из области образовања и стручног усавршавања
Школска
Учествовала у припреми
2019/2020
документације потребне за

Сарадници

Директор
Помоћници директора
Стручна служба
Учитељи и наставници
разредне старешине
Директор
Помоћници директора
Стручна служба и друге
колеге чије је присуство
било потребно по
Дневном реду за одређену
седницу

Директор
Помоћници директора
Комисија формирана од
стране директора за
пријем радника

Помоћник директора
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пријављивање запослених за
полагање стручног испита и испита
за лиценцу наставника
Из области рачуноводственог пословања
Надзирала уплате исплате, припремала
Школска
документацију за попис имовине,
2019/2020
учествовати у раду комисије за јавне
Директор
набавке и у вези тога сарађивала са
надлежнима у Служби за друштвене
Шеф рачуноводства
делатности града Суботица; учествовала у
сачињавању Плана јавних набавки и
Завршног рачуна за текућу календарску
годину.
Пратила доношење и примену прописа из
ове области
Комисије у чијем раду учествујем
Комисија за:
Школска
- пријем радника;
2019/2020
- дисциплински поступак против
ученика;
- дисциплински поступак против
запослених;
- бодовање запослених за чијим је
радом делимично или у
потпуности престала потреба;
- јавне набавке;
- завршни испит ученика осмих
разреда
- секретар комисије за екскурзије
- тим за заштиту деце од насиља

Директор

Шеф рачуноводства

Директор
Стручна служба
Шеф рачуноводства
Разредне старешине
Помоћник директора

Током марта и априла 2020 . године због пандемије вируса COVID 19 обављала рад на даљину у складу са важећим
препорукама Кризног штаба.
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3.4. Извештај стручних сарадника
3.4.1. Извештај педагошко-психолошке службе
ОБЛАСТИ РАДА
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
НОСИ
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ РЕАЛИЗАЦИЈА
ОЦИ
1. Планирање форме извештаја
Пед.
председници
-сачињене форме планова и извештаја , -дата
појединих сегмената годишњег
Пси.
актива, већа,
писана упутства наставницима
извештаја рада установе, задужења
тимова,
-сачињене табеле за прикупљање и сумирање
појединаца у тимовима, начина
података,
прикупљања података и
-наставницима пружена помоћ при
сачињавања документа
попуњавању података у електронској форми
-извршен унос података за табеле у папирној
форми
-извршена обрада и интрпретација података
загодишње извештаје
2. Учествовање у изради и изменама Пед.
Директор,
-организовани састанци стручних већа, актива
Школског програма, Развојног
Пси.
помоћници
и тимова
плана школе, плана
директора.
-иницирано праћење реализације,
самовредновања, плана стручног
Чланови
самоевалуација рада стручних већа, актива и
усавршавања наставника, плана
стручних
тимова
инклузивног образовања, плана
актива, већа и
-предлагане мере за унапређивање рада и
превенције и заштите ученика од
тимова
корекције планова
насиља, злостављања и
-пружена помоћ у изради планова и програма
занемаривања, плана за
рада свих стручних већа, актива и тимова за
професионалну оријентацију,
наредну школску годину
развоја школског програма
3. Учествовање у изради појединих
Пед.
Тим за
-анализирани постојећи планови
делова годишњег плана рада Пси
зашт.уч. од
-сачињена писана упутства за планирање
стручног усавршавања запослених,
насиља, злост, -извршене интерне обуке за планирање вођења
наставничког већа, савета родитеља,
занем. Тим за
педагошке документације, планирања сталног
Педагошког колегијума, сарадње са
инкл.обр.
стручног усавршавања, израде и вредновања
породицом, сарадње са друштвеном
Тим за самовр. ИОП-а...
средином; учешће у избору,
Тим за ПО
-дате инструкције, препоруке и литература за
планирању, реализацији посебних
Актив за
корекције планова
васпитних/превентивних програма,
РПШ,
-вршене консултације и састанци са
професионалне орјентације,
Актив за
представницима друштвене средине,
подршке ученицима којима је
развој шк.пр.
удружења и организација (Центар за социјални
потребна додатна помоћ;
рад, Национална служба за запошљавање,
превенције болести зависности;
МУП, Едукативни центар Рома, Мрежа
промоције здравих стилова живота,
подршке ИО, Развојно саветовалиште,
заштите ученика од насиља,
Саветовалиште за младе, ОИСШ «Жарко
злостављања и занемаривања;
Зрењанин», Интерресорна комисија, ГУучешће у изради планова
Одељење за друштвене делатности, Школска
професионалне оријентације за
Управа - Сомбор...) ради планирања
седме и за осме разреде
-пружена помоћ у обједињавању планова
-пружена помоћ у и сагледавања критеријума,
динамике и начина праћења реализације
4. Припремање сопствених
годишњих програма рада и
месечних планова

Пед.
Пси.

-

5. Планирање посета часова
наставника

Пед.
Пси.

Дир,
Председник
Актива за
ШРП.,

-проучена законска регулатива
Извршена анализа планова рада и дневника
рада, евиденција о раду пп службе.
-сачињени годишњи и месечни планови рада
свих сарадника
-сачињен план посете часовима наставе
-сачињен образац за праћење посете часовима
-извршене анализе посећених часова
-од 16. марта планиране посете су отказане
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наставници
Дир., чланови
градског
Актива струч.
сарадника

6. Припремање плана сопственог
стручног усавршавања и
професионалног развоја

Пед.
Пси.

7. Планирање времена, начина,
учесника спровођења анализа и
истраживања у школи, у циљу
испитивања потреба и мишљења
ученика, родитеља, наставника
(безбедност, организација живота и
рада школе, ефикасност наставепримена саврем.облика, метода,
средстава у настави, изборни
предмети)
8. Учешће у планирању и
организовању појединих облика
сарадње са другим институцијама

Пед.
Пси.

председници
тимова и
стручних већа,
задужени
наставници по
школским
објектима

Пед.
Пси.
Пом.д
ир.
Дир.

Педагози и
психолози
других инстит.
(ЦСР,ПУ,OШ,
СШ, EЦР)

9. Учешће у избору и предлозима
одељењских старешинстава

Дир.
Пом.
дир.

Пед.
Пси.

10. Планирање активности везаних
за формирање одељења 1. и 5.
разреда, распоређивање
новопридошлих ученика и ученика
који су упућени да понове разред

Пед.
Пси.

Од.стар.

11. Учествовање у планирању рада
Тимова за индивидуалну подршку
(малих ИОП-тимова)

-сачињени извештаји о стручном усавршавању
-проучен актуелни каталог обука
-извршена самопроцена компетенција
-урађена SWOT анализа
-сачињени планови стручног усавршавања и
професионалног развоја
-планирана и реализована анкетирања
родитеља за Самовредновање из области
Настава и учење и Подршка ученицима
(Настава на даљину)
-извршено извештавање са седницана НВ, ШО
Савета родитеља
-прикупљени подаци о проблемима у школи из
„кутије поверења“ и покренуте конкретне
акције на решавању проблема
-проучавани програми рада институција
-контактиране инситуције ради успостављања
сарадње,
-реализоване заједничке активности
образовно-васпитног, превентивноздравственог, културно уметничког карактера
-обављени разговори и консултације са
директором и помоћницама директора
-обављени разговори са будућим одељенским
старешинама
-прикупљени подаци о ученицима који су
упућени на понављање разреда
-евидентирани и праћени новоуписани
ученици
-извршено распоређивање у одељења и
уједначавање одељења према: полу,
претходном успеху, односно, резултатима на
тестовима зрелости за школу, психосоцијалним карактеристикама...
-иницирани састанци тимова за ИОП-урађени и потписани ИОП-и
-урађена вредновања ИОП-а
-праћени и прдстављени примери добре праксе

Тим за чланови
инкл.
тимова за
обр.
подршку
Пед.П
си.
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
НОСИ
САРАДНИЦ
АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАЦИЈА
ОЦИ
И
1. Праћење и вредновање
Пед.
Наставници,
-направљен план праћења и вредновања
реализације образовно-васпитног
Пси.
ОС
-посете часовима,
рада и предлагање мера за
-извршено праћење и вредновање посматрање,
задовољавање образовних и
-обављени разговори са наставницима
развојних потреба ученика
-сачињен извештај
2. Праћење и вредновање примене
Тим за
Пед.
-извршено квартално и полугодишње праћење
мера индивидуализације и
инкл.
Пси.
и вредновање примене мера
индивидуалног образовног плана
обр.
Учитељ/наст индивидуализације и ИОП-а и ажурирање базе
авн.
података
-извршено праћење путем прегледања
ученичких радова и досијеа
-давани предлози мера за унапређење на
састанцима ОВ и ИОП тимова
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3. Учествовање у праћењу
реализације остварености општих и
посебних стандарда, постигнућа
ученика, спровођењем анализа
постигнућа ученика, информисањем
о резултатима анализе

Пом.ди
р.
Дир.
Пед.

Пси.
Председници
стручних
већа

4. Учествовање у раду комисије за
проверу савладаности програма за
приправника- наставника и стручног
сарадника

Дир.
Пед.
Пси.

Наставник/пр
едставник
стручног
већа ментор
приправника

5. Сачињавање анализе успеха,
изостанака и дисциплине ученика на
класификационим периодима,
презентовање добијених података
као и предлагање мера за њихово
побољшање

Пед.
Пси.

Од.стар.
наставници

6. Праћење успеха ученика на
завршним и пријемним испитима за
упис у средње школе

Дир.
Пом.
дир.

7. Сачињавање годишњег извештаја
о раду школе

Пед.
Пси.

Пед, Пси.
Председник
Тима за
самовред.,
чланови
Атива за
развој
шк.прог.
Пом.дир,
председници
стр. органа и
тимова

8. Праћење узрока школског
неуспеха ученика и предлагање мера
за побољшање школског успеха

Пед.
Пси.

Учитељи/нас
тавници

-прегледани планови наставника,
-дат предлог корекција,
-урађене анализе резултата успеха и
тестирања;
-сачињени извештаји
-обављени разговори са наставницима о
оцењивању
-учествовали у раду комисија за проверу
савладаности програма, написали мишљење и
сачинили извештаје за 2 приправника којима је
приправнички стаж истекао крајем прошле и у
току ове школске године
- приправници који су требали савладати
програм увођења у посао наставникаприправника – због светске епидемије COVID19 нису имали проверу савладаности.
-сачињене анализе успеха, изостанака и
дисциплине ученика на класификационим
периодима,
-презентовани добијени подаци на седницама
наставничког већа, школског одбора и Савета
родитеља,
-одложене мере за њихово побољшање
-прикупљени подаци о успеху ученика на
завршном испиту
-извршена анализа постигнућа на тестовима и
појединим задацима на основу извештаја
Завода за вредновање
-предложене мере стручним већима
-прикупљени подаци
-обједињени појединачни извештаји, анализе,
-проучена документација
-сачињен извештај
-прегледана и анализирана педагошка
документација,
-обављени разговори са ученицима,
родитељима, ОС и наставницима
-предложење мере за побољшање успеха

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
НОСИОЦ
САРАДНИЦИ
И
1. Пружање помоћи у усклађивању
Пед.
Наставници,
програмских захтева са индивидуалним Пси.
карактеристикама ученика и породичног
окружења
2. Пружање стручне помоћи
Пед.
Директор
наставницима на унапређивању
Пом дир.
квалитета наставе увођењем иновација и
наставници
иницирањем коришћења савремених
метода, средстава и облика
АКТИВНОСТ

3. Креирање плана стручног
Пед.
усавршавања и мотивисање наставника Пси.
на континуирани професионални развој
4. Посећивање часова и других облика
рада наставника, предлагање мера за
унапређење

Пед.
Дир.

НАЧИН
-пружана помоћ у усклађивању програмских
захтева са индивидуалним карактеристикама
ученика и породичног окружења путем
заједничких разговора
-пружана стручна помоћ наставницима на
унапређивању квалитета наставе увођењем
иновација и иницирањем коришћења
савремених метода, средстава и облика путем
разговора, демонстрација.
-упућивања на литературу и примере добре
праксе
-вршено информисање о најављеним
семинарима обукама, стручним скуповима

Дир., пом.дир.
Актив за ШРП
Тим за
самовредн.
Пси, пом.дир.
-сачињен план посете часовима,
Учитељи/наставн -посећен 30 час редовне наставе (14 психолог,
ици
16 педагог)
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-извршено посматрање и вредновање, анализа
часа и припреме,
-обављен разговор и дате препоруке за
унапређење,
-сачињен извештај који ће бити презентован
на наставничком већу
5. Праћење начина вођења педагошке
Пед.
Наставници
-извршен преглед планова рада,
документације наставника (планова
Пом. Дир
евидентирање стања,
рада)
-дати предлози за корекције и самоевалуацију
6. Иницирање и пружање стручне
Пед.,
Пси, Дир.
-пружана стручна помоћ наставницима у
помоћи наставницима у коришћењу
Дир., Зам. Пом.дир.
коришћењу различитих метода, техника и
различитих метода, техника и
дир.
Учитељи/наставн инструмената оцењивања ученика,
инструмената оцењивања ученика
ици
-извршена презентација-подсећање на
најважније одредбе правилника о оцењивању
на седници НВ,
-вршено индивидуално саветовање
7. Пружање подршке и помоћи
Пед.
Тим за инкл.обр. -пружана подршка и помоћ наставницима за
наставницима за рад са ученицима
Пси.
Тим за подршку рад са ученицима којима је потребна додатна
којима је потребна додатна образовна
детета,
образовна подршка,
подршка.
наставници који -вршени разговори, посете часовима ради
раде са децом по праћења рада и напредовања ученика,
инклузивном
-вршена сарадња са интерресорном
програму
комисијом, удружењем логопеда, развојним
саветовалиштем
8. Пружање подршке наставницима за Пед.
Учитељи/наставн -пружана подршка наставницима путем
рад са ученицима из осетљивих
Пси.
ици, пед.
разговора, посете часовима ради праћења
друштвених група
асистент
рада и напредовања ученика,
Дир.
-сарадња са Едукативним центом Рома
9. Пружање помоћи наставницима у
Пед.
Наставници,
-пружана подршка наставницима –
остваривању задатака професионалне
Пси.
од.стар. Тим за направљен план активности, организоване,
оријентације и каријерног вођења
ПO
односно реализоване радионице или
припремљени материјали,
-организоване посете средњих школа
10. Пружање помоћи наставницима у
Пед.
Пси, пом. дир. -пружана подршка наставницима у
реализацији плана рада одељењског
Пси.
наставници
планирању активности,
старешине, планова допунског, додатног
-организоване, односно реализоване
рада и секција
радионице или припремљени материјали,
упућивање на стручну литературу
11. Прикупљање и упознавање
Пед.
-извршено прикупљање података,
одељењских старешина са релевантним Пси.
информисање, разговор, договор
карактеристикама нових ученика (1. и 5.
разреда, као и нових ученика)
12. Пружање подршке наставницима у Пси.
Пед, учитељи,
-извршени разговори, упућивање на стр.
формирању и вођењу ученичког
од.стар,
литературу, конципирање и вођење
колектива и предлагање мера за
наставници
радионица, социометријско испитивање
превазилажење тешкоћа
13. Пружање помоћи наставницима у
Пед.
Дир.
-обављан саветодавни рад, разговор,
остваривању свих форми сарадње са
Пси.
Пом.дир.
упућивање на стр. лит.
породицом
14. Пружање подршке и саветодавни рад Пед.
Пси.
-вршено посматрање часа, анализа, разговор,
са наставницима –приправницима и
Дир.
предлог мера, помоћ у планирању часа,
менторима приправника у процесу
прибављање и упућивање на стр. лит.
увођења у посао и лиценцирања
4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
САРААКТИВНОСТ
НОСИОЦИ
НАЧИН
ДНИЦИ
1.Испитивање деце уписане у основну Пед.
Педагошки -испитано 136 деце индивидуално
школу проценом интелектуалног,
Пси.
асистент
стандардизованим инструментима (ТЗШ+),
когнитивног, емоционалног и
графомоторика, појам броја и количине), по
социјалног статуса ради давања
потреби уз превод пед. асистента на ромски
препорука за даљи рад и уједначавања
језик
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одељења
2.Провера спремности за полазак у
Пси.
школу детета старости од шест до шест
и по година, предлога за одлагање
школовања, и провера спремности за
превремени полазак детета

3. Структуирање одељења првог и петог Пед.
разреда
Пси.
4. Праћење процеса адаптације и
Пси.
подршка деци у превазилажењу
Пед.
тешкоћа
5. Праћење напредовања ученика и
ппружање подршке у стварању
оптимал. услова за развој и учење

Пед.
Пси.

6. Саветодавни рад са новим
ученицима, уч. који су поновили
разред, који имају тешкоће у учењу,
развојне, емоционалне и социјалне
тешкоће, проблеме прилагођавања,
проблеме понашања

Пед.
Пси.

Педагошки
асистент

Васпитачи,
учитељи
Учитељи,
родит.,
учитељи у
боравку
Од.стар,
учитељи/наст
авн.,
учит. у
боравку
Наставници,
родитељи

-испитана провера спремности за полазак у
школу детета старости од 6 до 6,5 година, уз
давање предлога за одлагање школовања (7
деце), индивидуално стандардизованим
инструментима, по потреби уз превод пед.
асистента на ромски језик,
-ове године нисмо имали потребу за процену
испитања провера спремности за превремени
упис у школу
-урађен унос података, анализа, упоређивање
и подела уз уједначавање одељења
-вршено посматрање, разговор, проучавање
ученичких продуката
-вршено посматрање, разговор,
-вршено праћење уз учешће у раду од.већа

-обављан саветодавни рад – укупно око 900
контаката – са новим ученицима, уч. који су
поновили разред, који имају тешкоће у
учењу, развојне, емоционалне и социјалне
тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме
понашања – од средине марта месеца
саветодавни рад са наставницима, ученицима
и родитељима оналјн/преко телефона
7. Учествовање у изради педагошког
Пед, Пси, Тим Учитељи/наст -учествовале смо у посматрању примени
профила ученика за ученике којима је за
авници,
инструмената, разговорима и раду ИОП
потребна додатна подршка
инк.об.учен. Родитељи,ИО тимова при изради педагошког профила
П-тимови
(укупно 61 ИОП-а на крају школске године)
стручњаци
ван школе
8. Пружање подршке ученицима који се Пси.
Учитељ/одељ. -пружана подршка кроз разговор, саветодавни
школују по ИОП-у
Ред.
стар, родитељ рад, род.састанци
9. Идентификовање и рад на отклањању Пед.
Пси.
-извршено путем разговора на претходно
педагошких узрока проблема у учењу и
Од.стар.
заказиваним састанцима уз посматрање увид
понашању
родитељ
у ученичке радове и постигнућа
10. Рад на професионалној оријентацији Пед.
Од.стар 8.
-извршено путем Теста способности свих
ученика и каријерном вођењу, на
Пси.
разр,
осмака,
основу процењених способности,
родитељ,
КОГ-3 са свим осмацима, индивидуални
интересов, особина личности,
наставници, саветодавни разговори са заинтересованим
мотивације остварено са 130 осмака
представници ученицима, радионице, организовање посета
СШ, пом.дир. и презентација СШ али само на мађарксом
језику – због ванредног стања нисмо успели
да наставимо са тим презентацијама.
11. Анализирање предлога и сугестија Уч.парлам,Ти Пом.дир, дир. -реализовано путем учешћа у раду уч.
ученика за унапређивање рада школе и м за зашт.
Пед.
парламента, разговора, креирања и писања
помоћ у њиховој реализацији
уч.од НЗЗ
Пси.
одговора на писма из “кутије поверења”
12. Пружање подршке и помоћи
ментор учен Пед.
-реализовано кроз учешће у раду ученичког
ученицима у раду ученичког
парламента Пси
парламента, дечјег савеза
парламента и других ученичких
Пом дир,
организација
директор,
13. Учешће у активностима у циљу
Пед.
Дир, пом.дир. -реализовано кроз саветодавни рад,
превенције и смањивања насиља и
Пси.
наставници, разговоре и рад са ученицима и избор
конструктивног решавања конфликата Од.стар.
Тим за
радионица за рад на ЧОС
Секретар
заштиту уч....
15. Учествовање у појачаном васпитном Од.стар.
Родитељ,ОС, -реализовано кроз помоћ од.стар. у
раду за ученике који врше повреду
Пед.
ОЗ, правник, . планирању активности за ЧОС и ЧОЗ,
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правила понашања у школи, или ван
школе у онлајн настави - разговорима,
посећивањем часова и ЧОС-ова
16. Пружање подршке ученицима из
осетљивих друштвених група
17. Рад са ученицима на унапређењу
стратегије учења, усвајању социјалних
вештина и здравих стилова живота

Пси.

Комисија,
Тим за зашт.
од насиља,
Од.стар, ПА, Пси.
наставници Пед.
Од.стар.
Пед. Пси.
учитељи/наст
авници,
родитељи

Р ад у продуженом боравку

психолози

разговори са учеником и са родитељем,
учешће у васпитно-дисциплинском поступку,
разговор са родитељима
-обављени разговори, радионице

-обављени индивидуални разговори, рад са
родитељима, посете ЧОС-у, реализоване теме
приликом замена о методама и техникама
успешног учења, одржан родитељски
састанак на онсову података добивених на
упитнику; Стилови и технике учења
учитељи ииз реализација натаве и забаве у продуженом
продуженог боравку од 11. маја 2020. (због тога што су се
боравка
пријавили деца на мађарском језику, а само
један од учитеља у боравку је могао да ради
(друга је ризична категорије- две учитељице
не знају мађарски)

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ

1. Учествовање у припреми и
Пед.
реализацији програма сарадње установе Пси.,
са родитељима/старатељима ученика)
Пом.дир.
Учитељи

2. Пружање подршке и саветодавни рад Пед.
са родитељима/старатељима у јачању
Пси.
васпитних компетенција у раду са
ученицима са тешкоћама у учењу,
проблемима у понашању, тј. развоју, при
професионалној оријентацији
3. Сарадња са родитељима /старатељима Учитељи/нас
на пружању подршке ученицима који се тавници
школују по ИОП-у

САРАДНИЦ
И
Директор,
Васпитачи
предшколски
х установа,
Црквена
заједница

Од.стар.

Тим за
инкл.обр.
Пси.
Пед.
Пси.
Пед.
правник

НАЧИН
-учествовале у изради програма
-реализоване теме на родитељским
састанцима: прелаз из нижих у више разреде,
ИОП, безбедност деце и заштита од насиља;
презентације школе-за родитеље будућих
првака у ПУ и школи, професионална
оријент, технике учења
-ширење информације и мотивисање
родитеље за учешће у Клубу за родитеље и
наставнике (Укључени смо у Патнерски за
образовање – Суботица)
-реализовани индивидуални разговор око 200
контаката са родитељима

-реализовани родитељски састанци,
информисање, индивидуалне консултације,
договор

4.Упознавање родитеља/старатеља са
Од.стар.
-реализовано кроз припрему материјала за
важећим законима, конвенцијама,
род.саст, истицање плаката, предавање савету
протоколима и другим документима од
родитеља, презентације
значаја за правилан развој ученика
5. Рад са родитељима/старатељима у
Пед.
Од.стар.
-припремљене анкете (на Савету родитеља
циљу прикупљања података о деци, који Пси.
секретар
крајем првог и другог полугодишта),
су од значаја за упознавање ученика и
обрађени резултати
праћење његовог развоја
индивидуални разговори
6. Саветодавни рад са родитељима
Пед.
Родитељи,
-обављени разговори након тестирања са 136
будућих првака у циљу постизања
Пси.
васпитачи
родитеља будићих првака
оптималне зрелости деце за полазак у
-вршено информисање, саветовање, разговор
школу и упознавања социјално-култ.
о постигнућима на провери зрелости
миљеа деце
6. Сарадња са саветом родитеља,
Пом.дир.
Пед.
-вршено припремање материјала,
информисањем родитеља/старатеља и Дир.
Пси.
извештавање
давање предлога по питањима која се
Правник
разматрају на савету
6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ, ПРАТИОЦЕМ УЧ.
АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ САРАДНИЦИ РЕАЛИЗАЦИЈА
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1. Сарадња у оквиру рада стручних
актива, тимова и комисија

Пед.
Пси.

2. Сарадња на заједничком планирању Пед.
активности, изради стратешких
Пси.
докумената школе, анализа, прегледа и Пом.дир.
извештаја о раду школе, предлагање
Дир.
нових организационих решења
образовно-васпитног рада,
осавремењавању наставе
3. Рад на формирању одељења и сарадња Пед.
при расподели одељењских
Пси.
старешинстава
Дир.

Пом.дир, дир. -обављени разговор, договор, рад на
Чланови
материјалу
актива, тимова,
комисија
Наставници
-вршена анализа, договор, писање
докумената, прикупљање података,
статистичка обрада, презентације, приказ

Учитељи/наста -извршено прикупљање података, анализа
вници
тест. материјала, договор, табеларни приказ
пом.дир.
релевантних података о уч.

4. Учешће на проналажењу
најефикаснијих начина вођења
педагошке документације у установи

Пед.
Пом.дир.

Пси.
Дир.

-вршени разговори и постигнути договори уз
анализу постојеће докум. прикупљање мат.

5. Сарадња по питању приговора и
жалби ученика и његових
родитеља/старатеља на оцену из
предмета, владања, поступања
наставника
6.Рад са наставницима, приправницима
на методичко-дидактичкој припреми
савладавању прогр. увођења у посао.
7. Рад на увођењу у посао 2
приправника-наставника

Дир.
Правник

Пед.
Пси.
Од.стар.

-вршени заједнички разговори, посматрање,
договор, анализа ученичких радова

ментори Пед. Наставници,
Пси.
Директор,
Зам. дир.
Пед.
Представник
Пси.
стручног већа,
Дир.
педагошког
колегијума,
ментор
приправн.
8. Редовна размена, пружање подршке, Пед, пси.
Наставници
планирање и усаглашавање заједничких Дир.
послова
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

-вршен рад са наставницима приправницима
кроз разговор, анализе часова, упућивање на
литературу
-вршено за 2 приправника 2 наставника кроз
посете часовима, саветодавни рад, преглед
документ, разговор, писање мишљења

-вршено периодично кроз договор, дијалог

АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ САРАДНИЦИ НАЧИН

1. Учествовање у раду наставничког
већа, стручних већа, актива, тимова,
комисија, педагошког колегијума

Дир.,
Пед.
Пом.дир.
Пси.
Председници

-вршено кроз давање саопштења, мишљења,
информисање о резултатима обављених
анализа, прегледа, истраживања

2. Предлагање мера за унапређив. рада Пед.
Дир, пом.дир. -вршено квартално и чешће, према потреби
стручних органа, тимова школе
Пси.
3. Координисање радом појединих
Пед.
Остали
-вршено у складу са планом
стручних већа, тимова (где је пед./пси. Пси.
чланови
сачињени и приложени извештаји у
председник већа)
Извештају о реализацији ГПРШ
8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
САРААКТИВНОСТ
НОСИОЦИ
НАЧИН
ДНИЦИ
1. Сарадња са установама и
Пед.
Дир.
-успостављена сарадња са установама и
институцијама које доприносе
Пси.
Пом.дир.
институцијама које доприносе остваривању
остваривању циљева и задатака о-в
циљева и задатака о-в рада -са: осн. школама,
рада (Остварена је сарадња са: осн.
средњим школама у Суботици, ПУ Наша
школама, средњим школама у
Радост, ЦСР, Здравст. центар, Развојно
Суботици, ПУ Наша Радост, ЦСР,
саветовал., Градски секретаријат за образ.,
Здравст. центар, Развојно саветовал.,
ЕЦР, Црвени крст, МУП – кроз договор,
Градски секретаријат за образ., ЕЦР,
обавештавање, консултација
Црвени крст, МУП
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2. Учествовање у раду стручних актива, Пед.
Дир.
-редовно смо и активно учествовале у раду
друштава, удружења, органа и
Пси.
Пом.дир.
стручних актива, друштава, удружења, органа
организација, комисија (Актив педагога
и организација, комисија (Актив педагога и
и психолога, Педагошко друштво,
психолога, Педагошко друштво, Друштво
Друштво учитеља, Интерресорна
учитеља, Интерресорна комисија) договор,
комисија)
разговор, стручно усаврш, размена искустава
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ

1. Вођење евиденције о сопственом
Пед.
раду (дневник рада, досије ученика)
Пси.
2. Вођење евиденције о извршеним
Пед.
анализама, истраживањима,
Пси.
тестирањима, посећеним активностима,
односно часовима и др.

САРАДНИЦИ
-

НАЧИН
-водиле смо евиденције о сопственом раду
(дневник рада, досије ученика)
-водиле смо документацију и евиденцију о
анализама, истраживањима, тестирањима писмено, чек листе, евиденционе листе,
протоколи, тестови, табеларни прикази

Чланови
тимова за
поједине
пројекте и
истраживањ
а
3. Израда, припрема и чување посебних Пед.
-радиле на изради, припреми и депоновању
протокола, чек листа, упитника, анкета, Пси.
документације, проучавању стр. лит, анализа,
анализа, извештаја, презентација,
израда инструмената и упутстава, стат.
графичких приказа ...
показатеља, дијалог, договор, превод, куцање,
умножавање
4. Припрема за све послове предвиђене Пед.
-редовно смо се припремале за рад путем
годишњим програмом и оперативним Пси.
писаних припрема, концепт и анализа, обрада
плановима рада
података
5. Стручно усавршавање*
Пед.
Дир.,пом. -редовно смо се и често стручно усавршавале
(прилог на крају извештаја)
Пси.
дир.,
кроз праћење стр. лит. и периодике,
релевантни учествовање у активностима струковног
стручњачи удружења, посећивање семинара, трибина
симпозијума, конгреса и других стручних
скупова, размена искуства и сарадња са другим
стр. сарадницима
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ У ШКОЛСКОЈ 2019 /2020. години
Стручно усавршавање у установи
Реализовани видови
-посета часова колега наставника: 30 часова редовне наставе- 14
хоризонталног стручног
психолог(ИСС-6, АП-8), 16 педагог, (МШ-7, ДЂ-9).
усавршавања
-излагања на наставничким већима, савету родитеља и школском одбору
(презентације резултата анкетирања ученика, истраживања, прегледа успеха
ученика, докумената школе, правилника)
Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Излагање савету
родитеља
школском одбору и
наставничком већу
Излагање савету
родитеља
школском одбору и
наставничком већу
Излагање анализа
графички приказ презентација

Садржај (предмет, тема)

Извeштaj o рeaлизaциjи
Годишњег плана рада
школе зa шк. 2018/2019.
гoдину
Упознавање са Планом
рада школе у школској
2019/2020.
Извештај о успеху ученика
у учењу и владању на
крају 1. 2. и 4. квартала као
и након поправних испита
као и о резултатима
завршног испита
разредних и поправних
испита

Реализатор

Време
реализације

Учесници

Изабела Секе Сабо,
Данијела Ђедовић

до 15 септ

Чланови СР, ШО,
и НВ

Маја Шаравања

Септембар 2019.

Изабела Секе Сабо

Октобар,
децембар 2019.
јун 2020.

Чланови СР, ШО,
и НВ

Чланови СР, ШО,
и НВ
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Излагање анализа
графички приказ презентација

Предавање за
родитеље

Састанци Актив
стручних
сарадника Града
Суботице учешће у
дискусији, радним
групама
Излагање –
предавање за
родитеље са
дискусијом
Излагање –
предавање за
родитеље са
дискусијом
Онлајн
презентације

Извештај о резултатима
анкетирања родитеља о
сарадњи са школом,
упитника за наставнике и
ученике из области:
Настава и учење, Учење на
даљину
Састанак Партнерски за
Образовање, Образовање
деце наша одговорност,
Образовање за 5+
Тема: Превенција
дигиталног насиља

Агота Пап

Клуб родитеља и
просветних радника
Суботица
Актив стручних
сарадника Суботице

Састанак

„Прелазак са разредне на
предметну наставу“ и
израда брошуре за
родитеље са саветима
„Савремене технике
учења“

Педагог, психолог

Јануар, август
2020.

Чланови НВ

ОШ „Иван Горан
Ковачић“
Суботица

Агота Пап

Октобар 2019.
OШ „Кизур
Иштван“
Октобар 2019.

Изабела Сабо секе,
Агота Пап,
Маја Шаравања,
Данијела Ђедовић

Друго
полугодиште

Родитељи свих 4.р

јануар-фебруар

Родитељи 5.
разреда

Психолог

Професионална
Март, април, мај Родитељи и
оријентација – избор
ученици
средње школе
Слободно време ученика у
ванредном стању
Препорука ученицима за
Психолог, педагог
учење
Препоруке за наставнике у
ванредном стању
Култура понашања –
онлајн бонтон
Стручно усавршавање ван установе
Реализовани видови акредитованог
- семинари: 1 број учесника 1
струч. усавршавања
- обуке 4 број учесника 4
- конференција: 1, број учесника 1
Врста
акредитова
ногстр.усав
Област и Назив
Организатор, реализатор Датум, место
Имена учесника
рш.

Обука

"Да нам
антидискриминација
буде инспирацијапревенција и
превазилажење
дискриминације у
вртићу и школи"

ЦИП- Центар за
интерактивну педагогију и
Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја

Обука

Обука

Саветодавни разговор примена у васпитном
раду са адолесцентима и
родитељима

Друштво Психолога
Србије

"Да нам

ЦИП- Центар за

13.04.2020.
(двонедељна
онлајн обука)
6.12.2019. Дом
ученика
средњих
школа
Суботица,
Суботица
13.04.2020.

Маја Шаравања

Изабела Сабо Секе,
Агота Пап, Маја
Шаравања, Данијела
Ђедовић
Маја Шаравања,
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Обука
Семинар

Саветовање

Конференциј
а

антидискриминација
буде инспирацијапревенција и
превазилажење
дискриминације у
вртићу и школи"
Трећа обука за
саветнике спољне
сараднике
Реализација програмског
садржаја у вртићу кроз
монтесори метод
„Актуелности у
пословању установа
образовања и
васпитања“
4. Конференција
„Безбедност и
одговорност“

интерактивну педагогију и
Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја

(двонедељна
онлајн обука)

Изабела Сабо Секе

ЦИП - Центар за
интерактивну педагогију

1,2,18.12.2019.

Изабела Сабо Секе

Монтесори друштво
Србије, Суботица

21-22.12.2020.

Данијела Ђедовић

Параграф, НС

20.11.2019.
Нови Сад

Маја Шаравања

Фондација „Тијана Јурић“

27.09.2019.
Хотел
Галерија,
Суботица

Маја Шаравања

Војвођанско веће за
10.01.2020
подршку талентованим
Изабела Сабо Секе
Суботица
ученицима
Стручни сарадници: Изабела Сабо Секе – психолог, Маја Шаравања – педагог, Агота Пап - психолог и Данијела
Ђедовић - педагог
Стручни
скуп

Комплексни приступ у
раду са талентима

3.4.2. Извештај библиотекара

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Библиотекар: Агнеш Дудаш, Тимеа Чикош, Миленко Илин
ТЕМЕ

ВРЕМЕ

МЕСТО

*Социјални помоћ за
разредну и предметну
наставу на оба језика –
подела безплатних
уџбеника и радних
листова.

*август,
септембар,
октобар

библиотека

*Преко целе школске
године евидентирање
издатих и враћених :
уджбеника, лектира,
романа, бајки, песме
итд.,

*Од августа до
13. марта због
настале
непредвиђене
епидемије
COVID 19

*Фотокопирање,
пластифицирање разних
материјала за
наставнике, управу и за
стручну службу.

*Од септембра
до 13. марта
због настале
непредвиђене
епидемије
COVID 19
*Од августа до
13. марта због
настале
непредвиђене
епидемије

*Континуирано
попуњавање фонда базе
података школске
библиотеке-паралелно
попуњавање

АНАЛИЗА
(ЗАПАЖАЊА)
*Књиге су потпуно нове.

ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
*Инсистирати да ученици на
књиге ставе омотаче.

библиотека

*Стање фонда
библиотеке су различита.
Имамо потпуно нове,
запуштене и распаднуте
књиге на оба језика.

*Књиге треба вратити у
библиотеку у билом ком је
стању.У зависности да ли се
може реконструисати, књиге се
враћају на полицу или се
отписују.

библиотека

*Према потреби.

*Према потреби.

библиотека

*Највећи део фонда се
састоје од старе ,,не
популарне књиге˝

*Набавити нове, популарне
књиге .
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инвентарске књиге.

COVID 19

*По потреби замена
колеге у боравку, нижим
и вишим одељењима.

*Од септембра
до 13. марта
због настале
непредвиђене
епидемије
COVID 19
*Од августа до
13. марта због
настале
непредвиђене
епидемије
COVID 19

библиотека,
учионица,
боравак

*Према потреби-107
часова замена.

*Према потреби.

библиотека,

*Према потреби.

*Према потреби.

*Од августа до
13. марта због
настале
непредвиђене
епидемије
COVID 19

библиотека

*Поклон књиге.

*Школска библиотека и даље
скупља добровојне поклон
књиге које су актуелне са
стране уџбеники и лектира.

*Припремање украсних
материјала и позивница
за разних такмичења и ,
прославе преко целе
школске године:дочек
првака, опроштај, Свети
Сава, Разна такмичења...
*Поклон књига из
разних извора за
школску библиотеку у
2019/2020. школској
години.
-Број купљене књиге 37
ком.на мађарском
језику,
50 ком. код на српском
језику.
-Број невраћених
уджбеника на српском
језику
34 ком.,
Број невраћених радних
листова на српском
језику
18 ком.,
-Број невраћених
лектира на српском
језику 2 ком.,
-Остало на српском
језику: 12 ком
-Број не враћених
уджбеника на мађарском
језику
10 ком.
Број невраћених радних
листова на мађарском
језику
6 ком.,
-Број не враћених
лектира на мађарском
језику
5 ком
-Остало на мађарском
језику: 2 ком
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*До августа се
продужава прикупљање
невраћених књига, па се
отписује из базе!!!
*Вођење евиденције и
архивирање постигнутих
резултата на разним
такмичењима у школској
2019 /2020. години
*Праћење исписаних
конкурса са стране
,,Теhetségpont˝ - За
талентовану децу
2019 /2020. године.
*,,Часови библиотеке“
у одељењима:
4.а, 4.б

*Сликање и снимање сва
збивања у школи
(маскенбал, вашар,
предавање,...
*Акција градске
библиотеке,,Читам и
скитам“
Циљ акције
учлањивање и
продужавање чланарине.
*Због настале
епидемије COVID 19 распоређени смо биле
четворо нас у боравак
од 11. маја до
завршетка школске
године до 16. 6. 2020.

*Прикупљање социјалне
књиге тј. безплатне
књиге, затим
изнајмљених
сликовница, лектира,
романа,... на оба језика и
стручне књиге од колеге
у школској 2019/2020.
години.

*Од септембра
до 13. марта
због настале
непредвиђене
епидемије
COVID 19
*Од септембра
до 13. марта
због настале
непредвиђене
епидемије
COVID 19
*Од септембра
до 13. марта
због настале
непредвиђене
епидемије
COVID 19
*Од септембра
до 13. марта
због настале
непредвиђене
епидемије
COVID 19
*фебруар

библиотека

*Резултати, дипломе,
слике се не прослеђују
ажурно са старне
учитеља и наставника.

*После сваког такмичења би
требало одмах да се проследи
информација, диплома, слика о
постигнутим резултатима на
школски е-маил
(bibliotekasecenji@gmail.com)
* И даље учествовати на
расписаним конкурсима.

библиотека

*Углавном литерарни и
ликовни конкурси се
исписују-на коју можемо
да конкуришемо.

библиотека,
учионица

*,,Часови библиотеке“
су одржани до 13.3.2020.

*Планирани завршни свечаност
– огледни час за родитење, није
одржано због настале
епидемије.

библиотека,
учионице,
фискултурна
сала, двориште

*Према потреби.

*Према потреби.

учионице

*Учлањење Суботичке
Градске библиотеке

*Кампања за потребу читања.

*мај, јун

учионица,
двориште

*Програм је реализован.

*јун

библиотека

Присутни ученици у
боравак за време
епидемије.
*Леда Чех 1.а
*Јелена Беришај 1.а
*Андреј Свирчев 1.а
*Викторија Кукла 1.б
Деца су тачно, марљиво
и послушно радила по
упутству.
Дневна консултација у
вибер групи са
учитељицама.
*Књиге су прљаве,
поцепане и ,,не враћене!˝

*Инсистирати да деца чисто и
уредно врате изнајмљене књиге,
радне листове, лектире...
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3.4.3. Извештај педагошког асистента

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Педагошки асистент: Рејхана Саити
ТЕМЕ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
Рад са
Током
Објекат у
Рад са ученицима је осмишљен као
За ученике је оваква
ученицима у
школске
Шабачкој улици
подршка у процесу индивидуализације,
асистенција веома
настави
године
социјализације (усвајање правила
значајна и показује
понашања и др.) и усвајања предвиђеног углавном увек добре
градива.
резултате. Такође,
индивидуални рад
веома радо прихватају
ученици који имају
потешкоће у раду.
Тестирање
ЈунЦентрални објекат Термин теститања првака за полазак у
Будући прваци су више
(првака)
септембар*
први разред је током школске 2020/2021. релаксирани уз језичку
померен због обуставе рада школа те је
подршку него без ње.
почео у јуну. Неколицина ромске деце и
њихових родитеља, као и деца
повратници долазе ван предвиђеног
термина
А- Б модел
Током
Објекат у
Помоћ и подршка у учењу највише
Вид непосредне
наставне
Шабачкој улици
ученицима из слабије „А“ групе.
подршке педагошког
године
асистента веома значи
ученицма и
наставницима.
Онлајн настава
Март- Јун
Терен
Комуникација и контакт са родитељима
Комуникација је била
у вези са терминима за прикупљање и
коректна мада се нису
враћање материјала за учење.
увек испоштовали
договори.
Рад са
Током
Сви објекти
Свакодневно се успоставља и одржава
Сарадња је добра.
родитељима
школске
контакт са родитељима. Родитељима се
Постоје родитељи са
године
сугерише на могућности које могу
којима је веома тешко
искористити (бесплатни уџбеници,
успостављати договоре.
бесплатна ужина и др.)
Сарадња са
Током
Школа и
Ромска заједница обезбедила је свеске,
Сарадња са
Едукативним
школске
просторије ЕЦ
оловке и гумице за ромску децу.
Едукативним центром
центром Рома
године
Рома
Рома је коректна и
добра.
Сарадња са
Током
Сви објекти
Подршка у прибављању докумената
Сарадња је веома
управом и
школске
потребних за упис деце повратника и
коректна.
стручном
године
ромске деце у школу. Помоћ у
службом школе
превођењу и налажењу контаката и
асистирање код сарадње породице и
школе. Учешће на седница наставничких
и одељењских већа, тимова и састанка
Педагошког колегијума.
Све активности које су уобичајене су у служби бољег адаптирања деце на школску средину и учење и дају
Мере за
добре резултате. Појачати васпитну улогу и саветовање код породица које не показују очекивану сарадњу.
унапређење
рада
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3.5. Извештаји са седница Педагошког колегијума
Педагошки колегијум планирао је 7 седница током школске 2019/2020. године. Формалне седнице
одржао је 3 пута и то једну у септембру 2019., једну у октобру 2019. и једну у августу 2020. године. Разлог
изостајања формалних, планираних седница је обустава наставе у фебруару и потпуна обустава и затварање
школа у марту услед проглашења ванредног стања у земљи због пандемије вируса Ковид- 19.
Како се од 16.03.2020. прелази потпуно на онлајн наставу, директор школе направио је Вибер групу
„Педагошки колегијум“ коју чине сви њени чланови. Комуникација је била интензивна а садржаји и
обавештења диктирала су упути које је школа добијала од Министарства у вези са свим организационим
питањима, питањима наставе и њене реализације и тока, пробних завршних и самих завршних исппита,
подршке ученицима, изборима уџбеника и др.
На последњој седници, Педагошки колегијум је разматрао и усвојио предлог Тима за унапређење
квлитета и развој установе који је на предлог Министарства требало да одабере моделе наставе и успостави
је поштујући препоруке у циљу превенције од заразне болести узроковане вирусом Ковид- 19.
Дневни ред 1. седнице педагошког колегијума
Дана: 16. 9. 2019.
Време: 11.00
Усвајање записника са претходне седнице;
1. Разматрање ГПРШ за шк. 2019/2020. годину и Извештаја о реализацији ГПРШ-а за шк.2018/19 годину
2. Утврђивање распореда контролних задатака и писмених задатака, додатне, допунске наставе и секција,
пријема родитеља у шк. 2019/20. години
3. Предлог плана стручног усавршавања на нивоу установе
4. Утврђивање термина класификационих периода и датума родитељских састанака, датума промене смена,
отворених врата школе и плана школског такмичења;
5. Организовање педагошко- инструктивног увида и надзора;
6. Упознавање са правцима развоја школе у наредном периоду
7. Доношење одлуке о наставку спровођења досадашњих ИОП-а у шк. 2019/2020. години
8. Разно
Дневни ред 2. седнице педагошког колегијума
Дана: 15.10. 2019.
Време: 12.00
1. Припреме за израду критеријума оцењивања- предавање за чланове колегијума;
2. Усвајање нових ИОП-а;
3. Израда критеријума оцењивања- подела задужења у оквиру стручних већа, прикупљање и
обједињавање материјала;
4. Предлог набавке стручне литературе и наставних средстава;
5. Рад Ученичког парламента;
6. Реализација Програма заштите ученика од насиља

Дневни ред 3. седнице педагошког колегијума
Дана: 24. 8. 2020.
Време: 12.00
Дневни ред:
-

Уопознавање са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно- васпитног рада у
основној школи у школској 2020/2021. години (број 610- 00-00674/2020-07);
Усвајање предлога Плана рада школе за почетак школске 2020/2021;
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-

Мере безбедности ученика и запослених у циљу заштите од заразне болести услед пандемије вируса
Ковид- 19;
Усвајање предлога распореда и одабира модела рада према препорукама Стручног упутства;
Најава доношења Правилника о посебном програму образовања и васпитања;
Разматрање елемената ГПРШ за шк. 2020/2021. годину - функционисања тимова, актива и већа у шк.
2018/19. години;
Календар рада и планирање за школску 2020/2021. годину.

3.6. Извештај о раду наставничког већа у школској 2019/20. години
Наставничко веће школе је током школске 2019/20. заседало 9 пута. Одржано је 9 седница
Наставничког већа. У наставку дајемо преглед одржавања седница и дневни ред сваке седнице.
Детаљни извештај налази се у Записницима са Наставничког већа који су трајан документ и чувају
се у документацији школе. Они који се због двојне запослености налазе у другим школама, или су
одсутни из оправданихразлога о садржају седнице обавештени су касније- путем записника на
огласној табли школе
Датум одржавања
Седнице
Наставничког већа

Вођен на седници
Наставничког већа
одржаној дана 11. 9.
2019. године, са
почетком у 18.45.
Седници је
присуствовао 91
наставник,

Дневни ред
1. Усвајање записика са претходне седмице;
2. Структура школе и њено фукционисање;
3. Разматрање Извештаја о реализацији ГПРШ за 2018/ 2019. годину;
4. Извештај о раду директора школе за 2018/ 2019.
5. Извештај о реализацији Развојног плана школе на годишњем
нивоу;
6. Извештај о одржаним екскурзијама у шк. 2018/ 2019. години и
усвајање предлога одељењских већа о остваривању екскурзија у шк.
2019/ 2020.
7. Упознавање са коначним текстом ГПРШ за 2019/ 2020.
8. Упознавање са планом рада Актива за развојно планирање;
9. Упознавање са планом рада Тима за самовредновање;
10. Електронски дневник- уписивање часова, изостанака, динамика
вођењеа евиденције;
11. Иницијална тестирања ученика на почетку шк.године и
спецификација резултата;
11. Законске одредбе о непохађању наставе ученика и примена истих
12. Разно
- Информације о Дечјој недељи;
- Информације о интерној обуци за израду портфолија стручног
усавршавања наставника;
- Издавање потврда у секетаријату школе;
- Неисправна опрема у учионицама;
- Информације о избору осигуравајуће куће и висини премије на
састанку Савета родитеља
- Представљање студијског путовања у Печују у слици и речи;
- Договор око представљања публикација наставника и њиховог
рада.
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31.10.2019. године са
почетком у 18:45
часова
присутно 79
наставника,

27.12.2019.
присутно
наставника,

92

0) Усвајање записника са претходне седнице
1) Анализа успеха ученика на крају првог квартала
2) Излагање координатора за електронски дневник о евиденцијама у
електронском дневнику
3) Активности у наредном периоду
4) Задаци разредних и предметних наставника у циљу побољшања
успеха ученика
5) Разно
Усвајање записника са претходне седнице
Анализа успеха и владања ученика у првом полугодишту
Обавезе наставника током распуста
Безбедност ученика и забрана коришћења мобилних телефона
Резултати испитивања о познавању активности и актера у борби
против трговине људима у организацији Ђачког парламента,
стручне службе и управе школе
6. Разно
1.
2.
3.
4.
5.

0) Усвајање записника са претходне седнице
1) Усвајање плана надокнаде часова неодржаних због принудне
обуставе наставе због епидемије грипа
2) Информације о надокнади путних трошкова и потребама доказа
трошкова траженим од Градске управе Суботица
3) Полугодишњи извештај о раду директора школе
4) Приказ резултата анкете Сарадња родитеља и школе
25.2.2020.
са 5) Такмичења - организација у 2. Полугодишту
почетком у 18:40 6) Планиране обавезе наставника школским документима и њихово
испуњавање (огледни, угледни часови, планови, ес-дневник,
часова.
критеријумски тестови, ИОП-и, записници стручних већа, актива...)
присутно
92
7) Дежурства наставника
наставника,
8) Примена критеријума оцењивања и потреба уједначености по
објектима
9) Разно
- Прикупљање анкета за екскурзије
- Конкурси за запошљавање на неодређено
- Црвени крст - чланска карта за ученике виших разреда
- Друг за пример
- Сликање у библиотеци - ученици који су освојили награде +
наставници
16. 3. 2020. почетак
1. Организација наставе на даљину у ванредном стању од 17. 3.
прве седнице 12:30
2020.; 2. Обавештавање ученика и родитеља о плану спровођења
Присутно укупно 91 наставе у ванредним околнистима;
наставника, у три
3. Договор око испитивања
стања и техничкоих и других
сукцесивне групе.
Седница је одржана у могућности ученика и наставника у вези са могућим моделима
наставе у време ванредног стања;
3 мање групе – због
великог броја
4. Мере безбедности и заштите у време ванредног стања и
запослених. У једној
придржавање истих;
групи су били
5. Организација рада школе и запослених у време ванредног стања,
учитељи, у другој
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групи наставници
предметне наставе на
српском, а у трећој
групи наставници
предметне наставе на
мађарском језику.

6. Разно

10. 6. 2020.
Наставничко веће
одржано је у складу
са важећим
одредбама. На
Наставничком већу
присуствовало је 100
наставника

0) Усвајање записника са претходне седнице
1) Успех и владање ученика осмих разреда на крају школске године
2) Избор ђака генерације и спортисте генерације
3) Изборни предмети за следећу школску годину
4) Одлука о екскурзијама
5) Уџбеници за следећу школску годину
6) Пробни завршни испит и Завршни испит у јуну месецу
7) Активности у наредном периоду
8) Разно

23. 6. 2020. са
почетком у 10:00
часова. Наставничко
веће одржано је у
складу са законским
одредбама. На
Наставничком већу
присуствовало је 96
наставника

0) Усвајање записника са претходне седнице
1) Утврђивање успеха у учењу и владању школске 2019/2020. године
2) Организација поправних испита
3) Извештај о реализацји Годишњег плана рада школе
4) Изборни и факултативни предмети
5) Активности у наредном периоду
6) Разно

25.8.2020. године са
почетком у 11:00
часова. Наставничко
веће одржано је у
складу са законским
одредбама и то у два
термина (у 11:00 и у
13:00 часова). На
Наставничком већу
присуствовало је 98
наставника

0) Усвајање записника са претходне седнице
1) Упознавање Наставничког већа са Стручним упутством за
организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној
школи у школској 2020/2021. години
2 Предлог организације наставе на основу одлуке Педагошког
колегијума
3) Распоред одељења
4) Упознавање Наставничког већа са правилима понашања у школи
током септембра месеца
5) Избор чланова Актива и већа
6) Организација превоза
7) Уџбеници
8) Разно
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3.7. Извештаји са седница одељењских већа нижих и виших разреда

На крају сваког квартала је извршена анализа образовно-васпитног рада. 28 и 29.10.2018. I квартал
и анализа са актуелном проблематиком и задацима. 26.12.2018. крај првог полугодишта и
Одељенско веће са реализацијом планова, активностима и извештајима о дисциплинским мерама
и похвалама. треће одељенско веће са завршеним трећим кварталом и анализом успеха и владања
ученика по одељењима није одржан због ванредног стања због пандемије. Пресек стања оцена је
одрђен касније, у дигиталној форми.
8.06.2019. је одржана трећа седница након завршетка наставе за осмаке 15 и 16. 6.2020. за одељења
од 1-7. разреда, а 30.8.2019. је одржана 5. седница са сумираним резултатима ученика који су
полагали поправни и разрдни испит. Више одељенских већа је одржано у појединим одељењима
због васпитно- дисциплисних мера које су изречене ван кварталних већа.
Ирен Бурањ председник одељ. већа нижих разреда
Милица Чубрило, предс. одељењског већа виших разреда

3.8. Чланови и извештаји стручних већа
3.8.1. Стручно веће разредне наставе
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада разредног већа: Даниела Летовић
Чланови разредног већа: Светлана Михајловић, Љиљана Радојчић, Снежана Глигорић, Мирослава Бриндза, Ксенија
П. Џелебџић, Силвија Вашархељи, Ленке Кобрехел, Илдико Зораје, Рената Т. Биачи, Атила Дунаи
Број планираних састанака: 5
Број реализованих састанака: 5
ТЕМЕ(ДНЕВНИ
ВРЕМЕ
РЕД)
Разматрање успеха
28.10.2019.
ученика у 1.
кварталу
Анализа успеха
20.12.2019.
ученика на крају
првог полугодишта

МЕСТО

АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)

ВРЕДНОВАЊЕ, ПРЕПОРУКЕ

Централни
објекат

Примећен је блажи пад
постигнућа у односу на
очекивања.
Већина ученика је успешно
савладала предвиђене
садржаје и у складу са својим
могућностима. Очекивано је
присутан број ученика који
спорије напредују (осетљиве
групе ).

Сваки учитељ ће обавестити
родитеље о својим запажањима и
потребним даљим корацима.
Са ученицима који су успешно
савладали градиво наставиће се са
планираним активностима као и
са појачаним радом са децом која
могу да раде задатке напредног
нивоа. Сваки учитељ ће
обавестити родитеље о својим
запажањима и потребним даљим
корацима.
Сваки учитељ ће обавестити
родитеље о својим запажањима и
потребним даљим корацима.

Централни
објекат

Израда
индивидуалног
плана рада

20.12.2019.

Централни
објекат

Договр у вези са
састављањаем
критеријумских
тестова на почетку
другог
полугодишта
Прикупљање
података од
родитеља о
могућностима

9.1.2020.

Централни
објекат

Ученицима којима је била
потребна индивидуализација
сачињен је план у договору са
стручном службом.
Заступљена провера сва три
нивоа постинућа.

16.3.2020.

Онлајн
платформа

Сумирање података добијених
од родитеља.

Ставити акценат на усаглашавање
критеријума процене успешности.

На основу прикупљених података
родитељи ће бити обавештени о
начину комуникације.
106

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину
комуникације за
време онлајн
наставе
Израда планова
усклађених са
наставом на даљину

Од 16.3.2020.
на недељном
нивоу до
16.6.2020.

Онлајн
платформа
(вибер група,
мејлови,
месинџер, скајп)

Планирају се часови у складу
са наставом на даљину (теме,
кључне и планиране
активности као и начин
реализације и праћења
постигнућа ученика). Договор
о начину достављања
штампаног материјала
родитељима ученика који
немају интернет.

Избор уџбеника за
школску 2020/2021.
на српском и
мађарском
наставном језику
Договор у вези са
реализацијом
наставе

23.3.2020.

Онлајн
платформа

Договор око избора уџбеника.

Од 16.3.2020.
на дневном
нивоу до
16.6.2020.

Онлајн
платформа

Рад по престанку
онлајн наставе до
краја школске
године
Анализа успеха
ученика на крају
другог
полугодишта
Мере за
унапређење рада

12.6.2020. до
16.6.2020.

Онлајн
платформа

Договор у вези са
реализацијом наставе, обима
и тежине задатака који се
шаљу ученицима.
Усклађивање и
прилагођавање наставних
садржаја ученицима којима је
то потребно.
Ученицима којима је
потребна додатна подршка
слаће се прилагођени
материјали.
Ученици су савладали
предвиђене садржаје у складу
са својим могућностима.

Успешна сарадња и комуникација
међу члановима разредног већа.

Успешна сарадња и комуникација
међу члановима разредног већа.

Сваки учитељ ће у складу са
постигнутим резултатима
планирати план рада за наредну
школску годину.
Задржаћемо комуникацију у вибер групи, наставићемо размењивати материјале, радићемо на
усаглашавању критеријума. Уколико буде било потребе, планирамо увођење гугл учионице.
15.6.2020.

Централни
објекат

У зависности од плана рада
наставе на даљину датог од
Министарства Просвете
прилагодићемо начин израде и
реализације планова.
Сарадња са учитељицама из
боравка Зорком Куљић и Весном
Рудић на дневном нову у вези са
прилагођавањем материјала
ученицима са потешкоћама у
савладавању градива.
Једногласно су усвојени предлози
уџбеника за наредну школску
годину.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада разредног већа: Ангела Ковачевић
Чланови разредног већа: Илонка Буљовчић , Маја Дамњановић , Слађана Гагић , Ирса Исић , Ксенија Џелебџић,
Torma Tünde, Svanner Ildikó, Jeszenszkу Gábor, Dunai Attila
Број планираних састанака: Планирано је 5 састанака.
Број реализованих састанака: Реализовано је 4 састанка и од 17. 3. 2020. због рада на даљину, имали смо на
недељном нивоу састанке на онлајн платформи.
ТЕМЕ

ВРЕМЕ

МЕСТО

АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)

Избор руководиоца –
председника Већа
2. Доношење Плана рада већа
за школску 2019/2020. годину
3. Подела обавеза и задужења
4. Разговор о уџбеницима за
ову школску годину, процена
опремљености ученика
уџбеницима потребним за рад
5. Опремљеност наставним

27. 08. 2019.

Централни
објекат

Поделили смо задужења у
вези израде глобалних и
оперативних радова.
Саставили смо иницијалне
тестове.

ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
Препорука је да се
критеријум оцењивања
изједначи на нивоу
актива.
Исходи да се фокусирају
на постигнућа ученика.
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средствима и материјали
потребни за наставу
6. Проучавање стандарда
постигнућа-образовног
стандарда за крај првог
циклуса образовања и
васпитања и исхода
7. Договор о изради глобалних
и оперативних планова
8. Тумачење Правилника о
оцењивању ученика
9. Утврђивање минималних
захтева за све разреде у
оцењивање ученика
10. Предлози за план стручног
усавршавања
11. Допуњавање личног
наставничког портфолија
12. Договор око иницијалних
тестирања ученика
13. Разно
Корелација наставних садржаја
и уједначавање метода рада
2. Савремени облици наставе Дигитална учионица
3. Тема : Вредновање успеха
ученика
4. Анализа успешности
ученика у процесу учења
(инклузија, диференцијација)
5. Разно

28. 10. 2019.

Централни
објекат

Анализа иницијалног
тестирања.
Учитељи су изнели своја
муишљења о дошадашњим
резултатима и тешкоћама у
настави. Договор о
диференцираној и
индивидуализованој настави
унутар одељења.

Сваки учитељ ће
обавестити родитеље о
својим запажањима и
потребним даљим
корацима.

Планирање радионица са
родитењима, пројект настава –
Пчела
2. Успех ученика на крају
првог полугодишта
3. Успешност на допунској
настави
4. Припреме за такмичења
ученика
5. Разно
Планови на недељном нивоу
Актуелне теме

23. 12. 2019.

Централни
објекат

Договор о изради
критеријумских тестова.
Анализа успеха ученика у
учењу и владању и
остварености исхода у оквиру
сваког одељења.

Појачати рад на усменом
и писменом изражавању и
развијање логичког
закључивања.

Од 17. 3. до
12. 6. 2020.

Онлајн
платформа

Ученици су редовно
слали задатке на преглед.
Размењивали смо
материјале и презентације
на нивоу већа.

Анализа успеха ученика на
крају школске године;
2. Владање и васпитнодисциплинске мере;
3. Извештај за Разредно веће
другог разреда.

15. 06. 2020.

Централни
објекат

Због ванредне ситуације рад
је организован кроз онлајн
платформе ( Вибер, Гугл
класром и Месинџер).
На недељном нивоу смо се
договарали о изради
оперативних планова за
следећу недељу, као и о
остварености исхода.
Анализа успеха ученика у
учењу и владању и
остварености исхода у оквиру
сваког одељења.

Постигнут успех ученика
не показује реалну слику
њиховог знања.
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Мере за унапређење рада

Учитељи су стекли искуство о ИКТ компетенцијама јер су разменили своја искуства о
одржаним дигиталним часовима. Као помоћ у раду послужила нам је и обуке “
Дигитална учионица” и “Активно - оријентисана настава- методе и технике

учења”.
Појачана је сарадња између учитеља и родитеља који су нам били ослонац у реализацији
онлајн наставе.
Договорили смо се да након иницијалног тестирања које ћемо урадити у септембру,
поједине наствне садржаље на почетку школске године поновимо и додатно објаснимо и
дамо смернице за даљи рад.
Веће је професионално срађивао и овакав вид сарадње ћемо наставити и следеће
школске године.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада разредног већа: Мезеи Лидија
Чланови разредног већа : Нина Бојанић , Татјана Халиловић, Сенка Рожумберски, Ката Нађ Варга, Мирослава
Бриндза, Пољаковић Кираљ Ђенђи, Сили Силвиа, Зораје Илдико
Број планираних састанака: 6
Број реализованих састанака: 14
ТЕМЕ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
Планирање рада за
20.08.2019 Централни
Доношење и усвајање плана рада
Чланови већа су усвајали план
школску 2019/2020.
.
објекат
за школску 2019 /2020. годину
рада већа за школску 2019
годину.
–Договор око израде глобалних и /2020 годину
оперативних планова
-Подељена су задужења око
-Добовор око иницијалних
израде планова
тестирања ученика
-Договорен је датум када ће
-Организација рада ученичких
се саставлјати иницаијални
секција
тестови
-Планирање посете семинара
- Сви чланови су испланирали
секције за своје разреде,
извештаје и планови су
предати Стручној служби.
Анализа успеха
28.10.2019 Централни
Одељењске старешине трећих
Усвојени су предлози чланова
ученика на крају 1.
.
објекат
разредасу поднеле извештај о
већа да се у току наставе као
квартала
успеху ученика на 1.квартала
мера за побојшање успеха
школске 2019/2020. Године.
ученика појача вршњачко
учење.
Сачињавање
14.12.2019 Централни
Одлучили смо ниво сваког
Тестови су реализовани, од
полугодишних тестова
.
објекат
задатка који је предвиђен за тест –
(16-23.децембра ) у заједничку
из матерњег језика,
Одређивали смо границе усвојених табелу смо унели резултате из
математике, природа и
бодова за одређивање нивоа знања сваког предмета.
друштва
-Одредили смо термине за
реализацију тестова (задња недеља
16.-23. Децембар)
-Припремити резутате
полугодишњих тестова за извештај
Већа.
Анализа успеха ученика
20.12.2019 Централни
Одељењске старешине трећих
Усвојени су предлози чланова
на крају 1. полугодишта
.
објекат
разреда су поднеле извештај о
већа да се у току наставе као
успеху ученика на крају 1.
мера за побојшање успеха
полугодишта школске 2019/2020.
појача вршњачко учење.
године
Анкетирање родитеља

16.03.2020
.

Онлајн
састанак

Анкетирање родитеља о онлајн
могућностима /интернет, рачунар,
телефон/ и могућност праћења
часова на одређеним каналима

Са онлајн наставом , кренуло
је емитовање часове на
телевизији РТС-а , а после и на
мађарском језику-Паннон ТВ.
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РТС -а

То је било значајно за све
нас.
Сваки учитељ је обавестио
родитеље о својим
запажањима и потребним
даљим корацима. На разичити
начин смо оцењивали ученике:
-контролне задатке
-одговарање
-видео снимке
-самостални рад
-цртежи

Слање планова за
следеће недеље и
извештаја

18.03.- 16.
06.2020.

Онлајн –у
току
ванредног
стања
чланови
стручног већа
су били у
контакту
сваки дан.

Разговарали смо о организовању
рада- онлајн наставе , часове,
слање задатака, радних листова,
видео снимке.
Сарађивали смо и око тумачења
разних упутста, што смо добили од
школске управе.
У сталном контакту смо били и са
родитељима.

Прикупљање извештаја

20.03.2020
.

онлајн
састанак

Прикупљање и прослеђивање
извештаја за прву недељу о
реализацији настави на даљини

Сваки учитељ је саставио свој
извештај, и заједно је послат
школској управи

Израда недељних
планова

22.03.2020
.06.06.2020
.

онлајн
састанци

Договор и тумачење разне
информације

23.03.2020
.

онлајн
састанак

Праћење наставе на
мађарском језику

24.03.2020
.

онлајн
састанак

Анкетирање родитеља за
продужени боравак

04.05.2020
.

онлајн
састанак

Консултације и израда недељних
планова и тумачење разних
упутстава добијених од школске
управе и од Министарства
Просвете.
Учитељи су саставили списак
уџбеника на српском наставном
језику , и посебно на мађарском
језику за наредну школску
годину.
Могућност праћења наставе на
мађарском настасвном језику на
Панон Телевизији
Анкетирање родитеља о потребама
за продужени боравак ученика

Договор о даљем
наставку рада

29.05.2020
.

онлајн
састанак

Састанак и договор о даљем
наставку рада до 16. 06. 2020.

Анкетирање о
техничким
могућностима

08.06.2020
.

онлајн
састанак

Анкетирање ученика и запослених
о техничким могућностима за
онлајн наставу , за наредну
школску годину

10.06.2020
.

онлајн
састанак

Договор о прикупљању
информација о факултативним и
изборним предметима за наредну
школску годину

Договорили смо , да другачије
ћемо радити до краја школске
године, послаћемо загонетке,
бајке, позоришне комаде...пазл
задатке
Сви , и деца и наставно
особље су учествовали у
анкетирању, приближно сва
деца има могућност за онлајн
наставу.
Сваки родитељ је изабрао
факултативни и изборни
предмет за своје дете

Анализа успеха
ученика на крају
школске године

15.06.2020
.

централна
школа

Одељењске старешине трећих
разредасу поднеле извештај о
успеху ученика на крају школске
2019/2020. године

Усвојени су предлози чланова
већа .
Анализирали смо потешкоће у
онлајн настави.

Израда извештаја
разредних већа

25.06.2020
.

централна
школа

Сви чланови су били присутни,
заједно смо саставили извештај о
раду разредних већа-3.раз.

Анализа рада од почетка
школске године, до краја
наставе.

Избор уџбеника за 4.
разред

Изборни и
факултативни предмети
за наредну годину

Послата је листа уџбеника
школској управи.

Од овог дана деца су добили
подршку за учење.
Сви учитељи и учитељи из
боравка слали материјал за
ИОП и индивидуализације
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Мере за унапређење
рада

И даље сарадња са колегама из стручног већа, и са стручном службом. На основу досадашњег
искуства, анализа резултата рада, планирање за наредну школску годину.
Размена искустава о коришћењу различитих платформа и апликација.
За ученике који нису имали техничких могућности за онлајн наставу, учитељи су припремали
штампане задатке и материјале које су им давали лично – на недељом или двонедељном нивоу.
Родитељи су лично преузимали и враћали задатке у школу.
Учествовали су асистент- Реихана Саити и учитељи из боравка.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада разредног већа: Ката Нађ Варга (председник)
Чланови разредног већа: Лидија Миланковић, Сања Тонковић, Ружица Голубовић, Сузана Мађаревић, Невена Илић
(Нинослава Ждеро), Ева Боршош, Лилић Елвира, Францишковић Ева, Кривек Ема
Број планираних састанака: 5
Број реализованих састанака: 6
Влада Републике Србије и председник Републике Србије су 15.03.2020.године прогласили ванредно стање у земљи због
ширења пандемије вируса Корона и од 16.03.2020.године настава у свим основним и средњим школама, као и на
факултетима и предшколским установама је обустављена. Од 17.03.2020.године прешло се на учење на даљину- онлајн
наставу. Током трајања ванредне ситуације и даље, од 17.03.2020. до 16.06.2020.године Актив се више пута састајао
онлајн, путем Вибер групе, и расправљао о свим важним питањима за наставу, разматрала су се обавештења добијена
од МПНТР-а, као и од управе школе.
ТЕМЕ (ДНЕВНИ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА
ВРЕДНОВАЊЕ, ПРЕПОРУКЕ
РЕД)
(ЗАПАЖАЊА)
Конститутивна
29.08.2019.
Централни
Израђен је Плана рада
Договорено је усклађивање
седница и доношење
објекат
актива 4.разреда за
планова на нивоу Актива, као и
Планова рада
шк.2019/20.годину, као и
израда и јединствено бодовање
План СУ наставника и
иницијалних тестова.
индивидуални планови
рада.
Разматрање успеха
28.10.2019.
Централни
Примећен је блажи пад
Сваки учитељ ће обавестити
ученика у 1. кварталу
објекат
постигнућа у односу на
родитеље о својим запажањима
очекивања.
и потребним даљим корацима.
Разматрање успеха
20.12.2019.
Централни
Примећен је велики број
Предузеће се ригорозније мере ,
ученика на крају 1.
објекат
изостанака ученика,
пријављивање родитеља Центру
полугодишта
нарочито у објекту у
за социјални рад и другим
Шабачкој улици.
органима у циљу спречавања
ове појаве и максимално ће се
користити помоћ ромског
асистента.
Договор око израде
14.01.2020.
Централни
Израђени су полугодишњи Сваки учитељ ће додатно
полугодишњих тестова
објекат
тестови за предмете: срски израдити и ускладити тестове за
језик ,математика и
свој разред за ученике који
природа и друштво.
наставу похађају по ИОП-у.
Тестови су усклађени са
стандардима, по нивоима и
договорено је јединствено
бодовање истих на нивоу
целог Актива.
Договор око наставе на 16.03.2020.
Онлајн
Настава ће се од
У зависности од препорука
даљину и око израде
платформа
17.03.2020.године, до
Министарства, прилагодићемо
недељних планова рада
даљњег, одвијати у онлајн
наставу и учење могућностима
окружењу преко Вибер
ученика, односно родитеља и
групе и Гугл учионице, а
пружити подршку у раду, како
планови ће се усклађивати ученицима, тако и њиховим
и израђивати недељно.
родитељима.
Анкетирање родитеља
16.03.2020.
Путем
Прикупљање података о
Израда Вибер групе за поједина
о онлајн могућностима
мобилних
расположивости
одељења и онлајн-Гугл
телефона
техничких уређаја и
учионица и договор са
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Разматрање прве
недеље рада у онлајн
окружењу

20.03.2020.

Онлајн
платформа

Праћењејезику онлајн
наставе на мађарском
наставном

23.03.2020.

Онлајн
платформа

могућности/немогућности
праћења наставе на
даљину.
Прикупљање и слање
обједињеног извештаја о
раду у онлајн окружењу за
прву недељу рада. Анализа
ТВ часова.
Едукативни садржаји за
учење на даљину на
српском наставном језику
емитују се од 17.03.2020.
године на каналима РТС-а,
а на мађарском наставном
језику емитоваће се почев
од 23.03.2020.године на
Панон телевизији.
Актив је пажљиво пратио
добијена упутства о раду
за време пандемије,
дискутовао о њима и
спроводио мере и одлуке
донете у циљу побољшања
услова рада учењем на
даљину.

Праћење упутстава
МПНТР и управе
школе током пандемије
Корона вирусом

Март,
Април,
Мај,
Јун

Онлајн
платформа

Измена Школског
календара

9.04.20
20.

Онлајн
платфо
рма

Због измењених услова
рада дошло је до измене
Календара рада за шк.
2019/20.годину на
територији АП Војводине.

Измена Правилника о
оцењивању

23.04.2
020.

Онлајн
платфо
рма

Организација рада
школа које ће имати
целодневни боравак у
периоду нормализације
услова, почев од
11.05.2020.

6.05.20
20.

Онлајн
платфо
рма

Због измењених услова
рада досшло је до измене
Правилника о оцењивању
ученика и дате су
сугестије за прелазак на
формативно оцењивање.
Чланови Актива су у
претходном периоду
имали задатак да
анкетирају родитеље који
су запослени о потребама
за радом продуженог
боравка.

Организација рада
школа од 1.јуна 2020.

13.05.2
020.

Онлјн
платфо
рма

Састанак и договор о
даљем наставку рада до
16.06.2020.године, по
препоруци МПНТР.

Списак уџбеника за
наредну школску

5.06.20
20.

Онлајн
платфо

Чланови Актива су имали
задатак да се договоре око

родитељима о начину рада и
праћења наставе.
Слање обједињеног извештаја
рада за прву недељу учења на
даљину и праћење препорука
стручне службе и управе школе.
Колегама ће емитовање наставе
на Панон телевизији олакшати
рад са ученицима.

За један број ученика који нису
имали техничких могућности за
праћење онлајн наставе, дата је
препорука да наставници
израђују материјале и задатке,
које су једном недељно или
двонедељно достављали
родитељима на израду и исто
тако и прикупљали урађене
задатке. У дистрибуцији ових
задатака били су укључени,
осим учитеља, и ромски
асистент и учитељи из
продуженог боравка.
Препорука је да се пролећни
распуст изостави, јер у овим
измењеним условима она нема
сврху, те да ће се радити и за
време које је било предвиђено за
распуст, као и да ће се радити
суботама (сваке суботе у мају и
једна субота у априлу).
Дате су препоруке о оцењивању
и преласку на формативно
оцењивање, израде реферата и
других видова праћења рада и
напредовања ученика.
Дата је препорука за
организацију рада школе и
продуженог боравка у периоду
нормализације услова, почев од
11.05.2020.године, у вези са
обавезном заштитом ученика и
запослених, као и о условима
уласка родитеља у школу.
МПНТР је дало препоруке
школама о организацији рада до
краја шк. године. Настава ће се и
даље одвијати у онлајн
окружењу, а шк. година се
завршава према предвиђеном
плану 16.06.2020.године.
Прикупљање и достава спискова
ученика са избором уџбеника и
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годину и бесплатни
уџбеници

рма

Изборни и
факултативни
предмети

12.06.2
020.

Онлајн
платфо
рма

Разматрање успеха
ученика на крају
школске године

22.06.2
020.

Центра
лни
објекат

Израда завршног
извештаја рада Актива

Мере за унапређење
рада

ученика који су стекли
могућност и имају право на
добијање бесплатних уџбеника.

Родитељима су дате могућности
и разјашњене су све дилеме око
избора изборних и
факултативних предмета за
наредну школску годину.
Актив је проценио да је овај
резултат нереалан због настале
ситуације и превеликог
ангажовања и помагања
родитеља у изради задатака, те
да ће се право стање и знање
ученика показати по повратку у
учионице.
Колегинице су процениле да је
настава у онлајн окружењу
имала и својих предности и
недостатака.

Примећено је видно
олакшање колега због
завршене наставне године
у веома тешким и
измењеним условима рада
на које смо ненавикнути.
Чланови Актива су проценили да су код неких ученика приметили видно побољшање у
систематичности у раду и стицање радних навика и код ученика код којих је то пре био проблем,
вероватно због већег надзора и увида родитеља у рад свог детета.
Мишљења смо, да би се оваква настава могла и убудуће одвијати, да је потребно испунити
одређене услове, и то:
-свим учесницима у том процесу обезбедити техничке услове за рад (рачунаре, паметне телефоне,
интернет);
-електронски описменити како ученике, тако и родитеље (да би сви у старту имали подједнаке
шансе за успехом);
-пронаћи начин објективнијег оцењивања ученика (да видимо њихове одговоре и њихов рад и да
будемо сигурни да је то заиста њихово знање, а не да родитељи уместо њих ураде задатке);
-да се омогући веће стицање социјалних вештина које је извођењем наставе на даљину сведено на
минимум, а сматрамо да је то једна од важних области у образовно- васпитном раду са децом.
26.06.2
020.

Центра
лни
објекат

избора уџбеника за
наредну школску годину.
Списак уџбеника је онлајн
путем достављен
родитељима на
изјашњавање, а имали смо
задатак и да родитеље
обавестимо о
могућностима за добијање
бесплатних уџбеника.
Договор о изборним и
факултативним
предметима за наредну
школску годину,
прикупљање изјашњавања
родитеља.
Примећено је нагло
побољшање успеха
ученика из већине
предмета.
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3.8.2. Стручно веће учитеља продуженог боравка
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРОДУЖЕНОГ
БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада стручног већа: Весна Рудић
Чланови стручног већа: Пејовић Изабела, Зорка Куљић, Чикош Тимеа
Број планираних састанака: 5
Број реализованих састанака: 5
ТЕМЕ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА
ВРЕДНОВАЊЕ, ПРЕПОРУКЕ
(ДНЕВНИ РЕД)
(ЗАПАЖАЊА)
Централни
Сарадња са разредним
Самосталним радом ученици у
27.8.2019.
Избор руководиоца
школски
учитељима
и
боравку имају могућност да усвајају
Доношење Плана рада
објекат
наставницима
који
су
у
знања, вештине и навике уз стручно –
стручног већа
непосредном
контакту
педагошку помоћ учитеља.
продуженог боравка
са ученицима била је
Организовано проводе своје
Програм рада
веома успешна.
слободно време.
продуженог боравка
Усвојен је програм
За поједине ученике са посебним
рада продуженог
потребама пружа се помоћ у усвајању
боравка.
њиховог програма индивидуално.
Централни
Боравак је поднео
Сваки учитељ ће обавестити
31.10.2019.
Извештај о раду
школски
извештај
о
раду
у
родитеље о својим запажањима и
продуженог боравка
објекат
првом
кварталу.
Деца
потребним даљим корацима.
на крају 1. квартала
су
успешно
обављала
школске 2019/2020.
своје обавезе.
године
ВаспитноСарадња са
дисциплинске мере
родитељима
нису исказане.

Извештај о раду
продуженог боравка
на крају 1.
полугодишта школске
2019/2020. године
Сарадња са
родитељима

20.12.2019.

Централни
школски
објекат

Боравак је поднео
извештај о раду у 1.
полугодишта. Деца су
успешно обављала
своје обавезе.
Васпитнодисциплинске мере
нису исказане.

Сваки учитељ ће обавестити
родитеље о својим запажањима и
потребним даљим корацима.

Договор са учитељима
1. и 2. разреда око
израде задатака за
ученике који се
образују по ИОП-у
или
индивидуализовано

18.3.2020.

Онлајн
платформа

Остврена сарадња је највише
користила деци којима је била
потребна додатна образовна
подршка.

Евалуација и анализа
рада продуженог
боравка на крају
школске 2019/2020.
године
Писање извештаја
рада стручног већа
продуженог боравка

22.6.2020.

Централни
објекат

Договор је
успостављен уз помић
Vibrea. Помоћ
учитељицама 1. и 2.
разреда у реализацији
планираних садржаја за
ученике којима је била
потребна додатна
образовна подршка.
Боравак је поднео
извештај о раду на
крају школске
2019/2020. године.
Деца су успешно
обављала своје обавезе.
Договорен је термин
писања извештаја
стручног већа.

Мере за унапређење
рада

Још више да међусобно сарађујемо и размењујемо мишљења, материјале за рад и идеја решења за
различите активности, нарочито у област слободних активности у раду са децом.
Корисно искуство је тимски рад у процесу образовно-васпитног рада, а да би унапредили
образовно-васпитни процес потребно је усавршити употребу информационо-комуникационих
технологија.

Деца су у боравку кроз разне
садржаје и активности развијала
смисао за тимски рад, толеранцију,
разне технике учења, рационално
планирање и коришћење времена,
самосталност и уредност.
Ученици који се образују по ИОП-у
или индивидуализовано усвајали су
програм према својим могућностима.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада разредног већа: Рита Николић
Чланови разредног већа: Миленко Илин, Милица Чубрило, Золтан Бало, Оршоља Радаковић Хуста, Бетина Куњи
Број планираних састанака: 4
Број реализованих састанака: 5
ТЕМЕ(ДНЕВНИ
ВРЕМЕ
РЕД)
1.Подела задужења у
02.09.2019.
тиму
2. Израда Плана рада
већа за 2019/2020.
годину
3. Израда Личног
плана стручног
усавршавања
4. Разно

МЕСТО

АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)

Централни
објекат

Одлука о избору руководиоца Већа је
донета једногласно. За председницу је
изабрана Теодора Петраш, наставница
мађарског језика.
План рада Већа за 2019/20. школску
годину урађен је на првом састанку, а у
његовој изради су учествовали сви
чланови Већа. Договорен је план
активности за време трајања Дечије
недеље, као и план излета за ову
школску годину.
Чланови Разредног већа су се
усагласили око семинара на којима би
желели да присуствују у наредној
школској години. Детаљи се налазе у
Личном плану стручног усавршавања
код сваког наставника.
Председник Већа поделио је
члановима распоред тема за ЧОС.
Чланови има: Милица Чубрило, Илин
Миленко, Золтан Бало, Бетина Куњи,
Радаковић Хуста Оршоља, Теодора
Петраш (председник)
Родитељи треба да се обавесте о
резултатима васпитно-оразовног рада
као и дисциплинским проблемима на
предстојећем родитељском састанку.
Такође треба да им се усмери пажња да
поведу бригу о учењу и владању своје
деце. Веће се сложило да је помоћ и
боља сарадња родитеља са ОС
неопходна за напредовање у учењу и
владању ученика.

1. Анализа резултата
образовно-васпитног
рада и васпитнодисциплинске мере на
крају 1. квартала
2. Мере и акције за
побољшање успеха и
владања ученика
3. Разно

29.10.2019.

Централни
објекат

1. Мере и акције за
побољшање успеха и
владања ученика
2. Разно

11.02.2020.

Централни
објекат

1. Настава на даљину
због ванредног стања
2. Разно

19.03.2020.

Онлајн
платформа

Чланови већа су причали на тему
побољшања успеха ученика у другом
полугодишту школске 2019/2020
године, те ће се у овом полугодишту
више пажње скренути ученицима и
њиховим родитељима на важност
учења, на редован долазак на допунску
наставу. Разговарало се и о
дисциплини ученика на часовима као и
за време малих и великог одмора.
Разредно веће је дискутовало о
начинима онлајн наставе. Договорено
је да сваки ОС направи или Вибер или
Месинџер групу са својим одељењем, у
којој ће такође бити поред ученика
укључени и родитељи и наставници

ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
Сваки наставник је
добио своје задужење,
договорено је да ћемо
једни другима
преносити примере
добре праксе и
стеченаљ знања на
обукама.

Обавестићемо
родитеље на
предстојећем
родитељском састанку.

Родитељима ћемо
скренути пажњу на
успех и понашање
њихове деце, као и на
коришћење мобилних
телефона, прописано
Кућним редом школе.

Због новонастале
ситуације настава се
одвија на даљину.
Родитеље и ученике
ћемо обавештавати о
даљим корацима и
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1.Анализа успеха и
владања на крају
школске 2019/2020
године
2.Разно

Мере за унапређење
рада

који предају у одељењима. Разматрало одлукама МПНТР.
се и о неким другим могућностима,
платформама попут Гугл учионице за
наставак рада на даљину. Ученици који
немају техничких могућности да се
укључе у наставу на даљину, добијаће
градиво у папирној форми, коју ће ОС
прикупити од наставника.
16.06.2020.
Онлајн
У петим разредима има укупно 119
Сваки ОС ће скренути
платформа
ученика. Из 5/1 одељења се 2 ученика
пажњу родитељима
упућују на поправни испит из
поново на учење
математика у 5/2 одељењу се један
њихове деце као и на
ученик упућује на поправни испит из
важност долазака на
математике и један ученик је неоцењен допунску наставу.
из свих предмета, из 5/3 одељења се из
математике на поправни испит упућује
3 ученика један ученик из енглеског
језика, а неоцењена је из свих предмета
једна ученица. Из 5.б одељења се
ученици 2 учрника упућују на
поправни из енглеског језика, а један
се упућује на поправни испит и из
биологије.
Много је важна сарадња са родитељима где и колико је то могуће, помоћи једни – другима у начину
сарадње родитеља и школе, помоћи око онлајн платформи.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада разредног већа: Ана Катић
Чланови разредног већа: Ана Хербут Хегедиш, Ноеми Кираљ, Љубомир Татар, Маја Прћић, Ковач Чаба, Ана Катић
Број планираних састанака: 6
Број реализованих састанака: 6
ТЕМЕ (ДНЕВНИ
ВРЕМЕ
РЕД)
Избор руководиоца
28.8.2019
Разредног већа 6.
разреда

МЕСТО

АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)

Централни
објекат

За Председника Разредног већа
једногласно је изабрана наставница
енглеског језика Ана Катић, док су
остала задужења међусобно
делегирана.
Сви чланови Разредног већа
заједнички доносе план рада Већа –
планирани број састанака и оквирни
дневни ред истих, те попуњен образац
прослеђују Стручној служби.
Сваки члан Већа доставља
председници Већа свој лични плн
стручног усавршавања за школску
2019/2020 годину.

Израда плана рада већа
за школску 2018/2019.
год. и измене у
школском програму

28.8.2019

Централни
објекат

Израда личног плана
стручног усавршавања

28.8.2019

Централни
објекат

Анализа резултата
образовно-васпитног
рада и васпитнодисциплинске мере на
крају 1. квартала

1.11.2019

Централни
објекат

На почетку школске шести разред
похађао је укупно 131 ученик, а на
крају првог квартала имамо 130
ученика. Број ученика на мађарском
наставном језику је 40, а на српском
90, од чега 67 девојчица и 63 дечака.
Број ученика са позитивним успехом

ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
Потребно је придржавати се
поделе задужења у Тиму ради
што ефикаснијег рада, што су
чланови Већа и чинили током
читаве шк. године.
Потребно је придржавати се
донесеног плана Већа ради
што ефикаснијег рада, што су
чланови Већа и чинили током
читаве шк. године.
Потребно је да до краја шк.
године сви чланови Већа
присуствују испланираним
семинарима и обукама, што је
делимично учињено услед
ванредног стања у држави.
Председница већа сачинила је
Извештај разредног већа 6.
разреда на крају првог
квартала, на основу ког су
остали чланови већа
дискутовали, те исти усвојили.
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Мере и акције за
побољшање успеха и
владања

1.11.2019

Централни
објекат

Анализа резултата
образовно-васпитног
рада и васпитнодисциплинске мере на
крају 1. полугодишта

30.12.2019.

Централни
објекат

Мере и акције за
побољшање успеха и
владања

30.12.2019.

Централни
објекат

Договор око набавке
уџбеника за наредну
школску годину

март, 2020

Онлајн
платформа

Изазови и решења
током организације
наставе на даљину

март, 2020

Онлајн
платформа

Прикупљање података
о ученицима који
немају могућност
праћења наставе на
даљину

април,
2020

Онлајн
платформа

Преношење

март – јун,

Онлајн

је 105, са негативним 23, а 2 ученика
су неоцењена из свих предмета.
Веће се сложило да родитељи треба да
се обавесте о резултатима васпитнооразовног рада као и дисциплинским
проблемима на предстојећем
родитељском састанку. Такође треба
да им се усмери пажња да поведу
бригу о учењу и владању своје деце.
Веће се сложило да је помоћ и боља
сарадња родитеља са ОС неопходна за
напредовање у учењу и владању
ученика.
У првом полугодишту шести разред је
похађало укупно 130 ученика. Број
ученика на мађарском наставном
језику је 40, а на српском 90, од чега
67 девојчица и 63 дечака. 104 ученика
је завршило полугодиште са
позитивном оценом. Недовољан успех
има укупно 23 ученика, 15 дечака и 8
девојчица. Неоцењена су 3 ученика.
Највише негативних оцена има из
математике – 13, као и из немачког
језика – 13.
Чланови већа увидели су да је број
ученика са недовољним успехом
изузетно значајан, те ће у следећем
полугодишту покушати да се оснажи
сарадња са родитељима по овом
питању, а ученицима ће се, на
часовима одељенског старешине и
индивидулано, скренути пажња на
важност успеха у учењу, као и на
добробити редовног похађања
допунске наставе из проблематичних
предмета. Одељењске старешине су
приликом поделе ђачких књижица
ученицима саопштиле термине
допунске наставе током распуста и
указале на важност похађања ових
часова.
Одељенске старешине добиле су
списак уџбеника за предстојећу
школску годину, а предочена је и
могућност набавке уџбеника преко
школе. Такође су обавештени о
могућности набавке бесплатних
уџбеника.
Од 16.3.2020. услед епидемије вируса
и ванредног стања у држави, настава
се одвија онлине (РТС часови, ТВ
Панон, Вибер групе, месинџер групе).
Председница Већа прослеђује осталим
члановима табелу у коју је било
потребно уписати име и презиме
ученика који не поседују интернет,
рачунар/телефон/таблет за праћење
рада на даљину.
Председница већа активно прослеђује

Сваки одељенски старешина
обавестио је родитеље о
својим запажањима и
потребним даљим корацима

Председница већа сачинила је
Извештај разредног већа 6.
разреда на крају првог
полугодишта, на основу ког су
остали чланови већа
дискутовали, те исти усвојили.

Сваки одељенски старешина
обавестио је родитеље о
својим запажањима и
потребним даљим корацима.

Одељенске старешине су
успешно анкетирале родитеље
о заинтересованости за
набавку уџбеника преко
школе, те прибавиле податке
ученика којима следују
бесплатни уџбеници.
Одењенске старешине
успешно су координирале
процес наставе на даљуну
током ванредног стања. У
складу са тим, реализовани су
сви планирани часови.
Подаци су успешно
прикупљени и сумирани.

Чланови су увек обавештени о
117

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину
информација са
Педагошког
колегијума

2020

платформа

Коришчење разних
платформи за учење
(вибер, месингер, гугл
учионица и остало)

април,
2020

Онлајн
платформа

Анализа успешности
ученика на крају
школске године и
анализа васпитнообеазовног рада

јун, 2020

Онлајн
платформа

Израда извештаја о
раду већа током
школске године
Мере за унапређење
рада

члановима информације добијене од
стране управе школе у Педагошком
колегијуму (распоред часова,
надокнада часова, начин оцењивања,
закључивање оцена, похађање школе
за одрасле за ученике који су
навршили 15 година, разредни испити
подела сведочанстава, итд.)
Чланови Већа међусобно деле
примере добре праксе, материјале, као
и корисне алате које користе у свом
наставном процесу.

актуелним дешавањима и
упутствима и поступају у
складу са истим.

Потребно је међусобно се
информисати и помогати
током спровођења наставе на
даљину, како би наст. процес
био што квалитетнији, што је и
учињено.
Председница већа сачинила је
Извештај разредног већа 6.
разреда на крају другог
полугодишта, на основу ког су
остали чланови већа
дискутовали, те исти усвојили.

На почетку школске године у
одељењима 6. разреда је било укупно
130 ученика, а на крају школске
године има 129 ученика. Број ученика
на мађарском наставном језику је 41, а
на српском 88, од чега 65 девојчица и
64 дечака.
Са позитивним успехом годину је
завршило 118 ученика, а са
негативним њих 11.
јун, 2020
Онлајн
Председница Већа израђује извештај о Извештај су анализирали и
платформа
раду Већа током школске године на
усвојили остали чланови Већа.
основу претходних извештаја и Плана
рада Већа.
Наредне школске године потребно је задржати исти ниво сарадње и унапређивати је. Иако је
комуникација током ванредног стања била отежана, чланови су успели да искомуницирају важне
информације путем онлајн платформи и рад Већа био је ефикасан.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада разредног већа: Лашанц Карољ Флориан
Чланови разредног већа: Јухас Шандор, Антал Динчић Кристина,Александра Ступар Брујић, Милица Огњеновић,
Симонида Ђорђевић
Број планираних састанака: 4
Број реализованих састанака: 3
Континуирана комуникација током онлајн наставе
ТЕМЕ (ДНЕВНИ
ВРЕМЕ
МЕСТО
РЕД)
Дневни ред састанка:
23.08.2019.
Централна
1. Подела задужења у
школа
тиму
2. Израда плана рада
већа за школску
2019/2020. год. и
измене у школском
програму
3. Израда личног плана
стручног усавршавања
4. Разно
Дневни ред састанка:
1. Анализа резултата
образовно-васпитног
рада и васпитно-

29.10. 2019.

Централна
школа

АНАЛИЗА
(ЗАПАЖАЊА)
Одлуке и закључци:
Веће је израдило план рада
за школску 2019/20.
годину.
Договорен је план
активности за време
трајања Дечје недеље, као
и план излета за ову
школску годину.
Председник Већа поделио
је члановима распоред
тема за ЧОС.
Одељењске старешине
седмих разреда укратко су
по разредима изложили
резултате васпитно-

ВРЕДНОВАЊЕ, ПРЕПОРУКЕ
Потребно је придржавати се поделе
задужења у Већу ради што
ефикаснијег рада.

Веће се сложило да о овоме морају да
се обавесте родитељи на предстојећем
родитељском састанку и да родитељи
морају да поведу бригу и узму веће
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дисциплинске мере на
крају 1. квартала
2. Мере и акције за
побољшање успеха и
владања
3. Разно

Дневни ред састанка:
1. Анализа резултата
образовно-васпитног
рада и васпитнодисциплинске мере на
крају 1. полугодишта
2. Мере и акције за
побољшање успеха и
владања
3. Разно

26.12. 2019.

Учење на даљину

Од марта до
јуна, 2020.

Мере за унапређење
рада

Централна
школа

дисциплинског рада у
првом кварталу.
Све ОС су мишљења да
ученици седмих разреда не
улажу довољно времена и
труда у учење и да
појединци и не знају да
уче.
У 1. кварталу има много
изречених васпитнодисциплинских мера.
Вођена је дискусија о
могућим предлозима за
боље усмеравање пажње
ученика.
Одељењске старешине
седмих разреда укратко су
по разредима изложили
резултате васпитнодисциплинског рада у
првом полугодишту.
Сарадња са родитељима се
мора побољшати ради
побољшања учења и
понашања ученика.

учешће у вези са учењем и владањем
своје деце.
Помоћ и боља сарадња родитеља и
одељењских старешина неопходна је
за напредовање у учењу и владању
ученика.
Чланови Већа сложили су се да ће на
предстојећем ЧОС-у поновно указати
ученицима на важност похађања
допунске наставе независно од успеха.
Истаћи ученицима значај тражења
помоћи и постављања питања, када
год им је нешто нејасно.
Све ОС су мишљења да ученици
седмих разреда не улажу довољно
времена и труда у учење и да
појединци и даље не знају да уче.
Одељењске старешине ће приликом
поделе ђачких књижица ученицима
саопштити термине допунске наставе
током распуста и указале на важност
похађања ових часова.

Вибер
група

Због новонастале
Сарадња и комуникација је била
ситуације комуникација са коректна и интензивна.
одељенским старешинама
се одвијала електронским
путем.
Чланови тима су се међусобно лепо сарађивали. Задаци су делимично решени због настале
ситуације.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада предметног већа: Милан Павић
Чланови предметног већа: Мариа Урбан - Маргит, Жужана Кокић - Дели, Кларика Цинклер, Далиборка Буквић,
Наталија Тадић, Етел Зуберец, Милан Павић
Број планираних састанака: 6
Број реализованих састанака: 9
ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД)
Подела задужења у тиму
Израда плана рада већа за школску
2019/2020. годину и измене у
школском програму
Израда плана активности за време
Дечје недеље
Договор око реализације ђачке
екскурзије и састављање пла Израда
личног плана стручног усавршавањ
Разно
Анализа резултата образовноваспитног рада и васпитнодисциплинске мере на крају првог
квартала

ВРЕМ
Е
21.VIII
2019.

МЕСТО
Централни
објекат

АНАЛИЗА
(ЗАПАЖАЊА)
Постигнут договор о раду
Већа.

ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
Договор чланова о
консктруктивној сарадњи.

28. X
2019.

Централни
објекат

Успех ученика знатно
лошији од учекиваног.

Разговор са ученицима и
родитељима.
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Мере и акције за побољшање успеха
и владања
Анализа резултата образовноваспитног рада и васпитнодисциплинске мере на крају првог
квартала
Мере и акције за побољшање успеха
и владања

27. XII
2019.

Централни
објекат

Приметан благи напредак
ученика, али и даље
недовољан.

Интензивнија сарадња са
родитељима.

Дискусија о завршетку основног
образовања ученика и њиховом
упису у средњу школу

27. II
2020.

Централни
објекат

Већи део ученика зна који
профил би похађао у
средњој школи.

Помоћ несигурним ученицима
и родитељима око одабира
профила.

1.
2.

Настава на даљину

18. III
2020.

Интернет
платформа

1.

Оцењивање ученика током наставе
на даљину;
Припремна настава

15. IV
2020.

Интернет
платформа

Дискусија о најефективнијим
начинима рада током наставе
на даљину.
Подстицање ученика ка учењу
за завршни испит, као и ка
постизању што бољег успеха
на крају осмог разреда.

1.
2.
3.
4.

Закључивање оцена;
Завршни испит;
Упис ученика у средњу школу

15. V
2020.

Централни
објекат

Због епидемије вируса
Ковид-19 настава се
реализује на даљину.
Епидемија вируса омела
припремну наставу за
ученике осмог разреда,
што је велики проблем
пред завршни ипист.
Закључивање оцена,
након чега је акценат на
завршном испиту.

1.
2.

Упис ученика у средњу школу

25. VI
2020.

Централни
објекат

Саветовање ученика и
родитеља око уписа у средњу
школу.

1.

Анализа резултата образовноваспитног рада и васпитнодисциплинске мере на крају школске
године;
Дискусија о завршетку основног
образовања ученика и њиховом
упису у средњу школу;
Израда извештаја о раду већа током
године.

13. VII
2020.

Централни
објекат

Након завршеног испита
ученици имају увид о
броју бодова за упис у
средњу школу.
Сви ученици успешно
уписани у средњу школу.

Мере за унапређење рада:

С обзиром на то да је ово била последња школска година ове генераије у оквиру
основног образовања, Разредно веће осмог разреда је испунило све своје обавезе.

1.

2.

2.
3.

2.

3.

Интензивније спремање
ученика за завршни испит.

Чланови Већа су се сложили да
је сарадња и комуникација у
склопу већа била одлична.

4.
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3.8.3. Стручно веће за области/предмете
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И СРПСКИ
ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада стручног већа: Љубомир Татар
Чланови стручног већа: Милица Чубрило, Милица Огњеновић, Соња Крстић, Дамир Ишпановић, Андреа Рожа
Сикора и Тамара Земко
Број планираних састанака: 5
Број реализованих састанака: 5 + 1 (електронским путем)
ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД)
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
1. Састанак СВ

21. 8.
2019.

Централн
и објекат

-За председника стручног већа је
изабран Љубомир Татар, заменик је
Рита Бозоки, а записничар је Тамара
Земко.
- Чланови већа
су заједно учествовали у изради
годишњег плана. План је предат
стручној служби.
-Прегледали смо
стандарде постигнућа и разговарали о
измени Школског програма.
-План усавршавања смо ускладили и
договорили смо се на којим
семинарима желимо учествовати. Распоредили смо разреде, ко ће у
којим разредима држати допунску и
додатну наставу. Сваки члан се
изјаснио које секције ће држати, а
остали су се сложили. -Иницијално
тестирање се врши почетком школске
године на следећи начин: - 50%
основни ниво, 30% средњи ниво, 20%
напредни ниво, или по задацима 5-3-2.
-Прегледали смо Правилник о
оцењивању, важне делове смо
прочитали наглас да се подсетимо
битних детаља.
Анализирали смо документ Стандарди
квалитета рада образовно-васпитних
установа.

8.11.2019.

Централн
и објекат

-Чланови већа су дискутовали о
актуелним питањима у настави, о
методама и техникама учења, о
правилницима и сл.
- У октобру и новембру је одржан
семинар "Активно оријентисана
настава - методе и технике учења" , у
нашој школи.
- На састанку смо анализирали успех
ученика на крају првог квартала.
- Договорили смо се око припреме за
такмичење; наставници припремају
ученике за такмичење, у оним
одељењима у којима изводе наставу, а
пожељно би било да такмичење буде
организовано истог дана.

- Избор руководиоца
- Израда годишњег плана
СВ
- Стандарди постигнућа и
измена Школског
програма
- Израда Плана
усавршавања на нивоу
Стручног већа
- Организација рада
додатне и допунске
наставе, као и слободних
активности
- Договор у вези са
иницијалним тестирањем
ученика
- Правилник о оцењивању
- Анализа документа
Стандарди квалитета рада
образовно-васпитних
установа

2. Састанак СВ
- Дискусија у вези са
актуелним питањима у
настави
- Извештај са стручних
семинара
- Анализа успеха ученика
на крају првог квартала и
мере за побољшање
- Извештај о реализацији
часова припреме за
такмичење

ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
-Наставници су се сложили
око критеријума за
иницијално тестирање.
Прилагодили смо тестове
овом критеријуму.

Сви наставници који су
присуствовали семинару су
били задовољни својим
учешћем. Други круг
семинара је био у новембру,
за наставнике који нису били
присутни у првом кругу, а
интересовање је било велико
јер се овај семинар показао
једним од кориснијих.
Разговарали смо о методама
којима бисмо унапредили
постигнућа ученика.
Као мере за побољшање
успеха смо се сложили да је
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потребно више часова
утврђивања градива, као и
редовно похађање часова
допунске и додатне наставе.
3. Састанак СВ
- Анализа успеха ученика
на крају првог
полугодишта и мере за
његово побољшање
- Договор у вези са
прославом школске славе
Свети Сава
- Анализа критеријумског
теста

14.1.2020.

Централн
и објекат

4. Састанак СВ

11.3.2020.

Централн
и објекат

6.5.2020.

Састанак
је одржан
електронс
ким
путем.

- Избор уџбеника за
предмет Српски језик и
књижевност за 6. и 7.
разред за школску
2020/2021. годину.
- Избор уџбеника за
предмет Српски као
нематерњи језик за 2, 3, 6.
и 7. разред за школску
2020/2021. годину.
5. Састанак СВ
- Анализа резултата
пробног ЗИ
- Анализа успеха на
такмичењима из језика и
језичке културе
- Рецитаторско такмичење
- анализа
- Настава на даљину у
ванредној ситуацији

- Негативне оцене на крају првог
полугодишта су имали 2 ученика 8.
разреда, 2 ученика 7. разреда, 1
ученик 6. разреда и 1 ученик 5.
разреда.
У одељењима у
којима се учи српски језик као
нематерњи било је 5 негативних
оцена.
- Изабрана је ученица која ће водити
програм. Договорили смо се око
програма прославе.
- Критеријумски тест нико није радио
на крају првог полугодишта, већ смо
га радили почетком другог
полугодишта и тада је била даља
анализа.
-На састанку је донета одлука који ће
се уџбеници користити у наредне
четири године, у шестом и наредне
године у седмом разреду, у настави
Српског језика и књижевности.
-На састанку је донета одлука о
избору уџбеника у наредне четири
године ,у другом и шестом и наредне
године, у трећем и седмом разреду, у
настави Српског језика као
нематерњег.

-Као мере за побољшање
успеха, опет смо
констатовали да је потребно
више часова утврђивања
градива, као и редовно
похађање часова допунске
наставе.

- Анализа пробног ЗИ није могла да се
изврши јер нисмо имали увид у
тестове.
- На Општинско такмичење пласирало
се шест ученика на основу резултата
постигнутих на Школском такмичењу.
- Наставници су организовали наставу
на даљину путем Гугл учионица,
електронске поште и Вибер група и
све то добро функционише.

- Највеће интересовање за
такмичење показали су
ученици петог и шестог
разреда.
- Ове школске године смо
имали сјајне такмичаре, али
је одлазак у даљи круг
онемогућен због
општепознатог стања у
држави.
-Остварен је завидан ниво
сарадње ученика и
наставника на један сасвим
нов начин у нашем
досадашњем раду.

6. Састанак СВ
- Оцена реализације Плана
и програма и рада
Стручног већа за српски

29.6.2020.

Централн
и објекат

- Сви састанци стручног већа су
реализовани по плану, а одржали смо
и један више од предвиђеног.
- Анализа резултата ЗИ је изостала јер
нисмо имали увид у тестове.

-Гугл учионице, Вибер групе
и електронска пошта су се
показали као добра решења
за наставни процес у току
ванредне ситуације.
-Планиране активности су
спроведене од стране свих
чланова већа који су
међусобно сарађивали и
делили искуства. Председник
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језик и српски језик као
нематерњи
- Анализа резултата ЗИ
- Разматрање предлога
рада за наредну школску
годину
- Разно

Мере за унапређење рада

- Наредне школске године ће се по
новом програму рада користити нови
уџбеници за трећи и за седми разред
за српски језик, као и за српски језик
као нематерњи.
- Сви чланови стручног већа су
наставу на даљину, од почетка
пандемије грипа до краја школске
године, организовали путем Гугл
учионица, електронске поште и Вибер
група и показали висок степен знања и
вештина у раду прилагођавајући се
датим околностима.

стручног већа је имао
значајну помоћ колега у
циљу квалитетнијег
одговарања на нове изазове
условљене новим начином
рада.

Сарадња чланова стручног већа за српски језик и српски језик као нематерњи је на завидном
нивоу. Редовно смо обављали састанке, а као додатак састанцима смо у континуитету користили
и Вибер групу. У протеклом периоду су сви чланови користили Вибер групе са ученицима,
електронску пошту и Гугл учионице и предлажу одржавање и даље кориштење истих, у циљу
побољшања наставног процеса.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада стручног већа: Оршоља Радаковић Хуста
Чланови стручног већа: Ноеми Кираљ, Изабела Такач
Број планираних састанака: 5
Број реализованих састанака: 7
ТЕМЕ (ДНЕВНИ
ВРЕМЕ
РЕД)
Разматрање успеха
2019.
ученика у 1.
октобар
кварталу
Свети Сава
Јануар
Планирање
такмичења

Фебруар

Прелазак на онлајн
наставу

Март

Настављен рад на
онлајн површинама
Вредновање

Мере за
унапређење рада

МЕСТО

АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)

ВРЕДНОВАЊЕ, ПРЕПОРУКЕ

Централни
објекат

Ученици су мало попустили у раду.

Треба их храбрити, увести чешће
мање контроле.

Централни
објекат
Централни
објекат

Треба организовати програм за
школску славу Свети Сава.
Треба организовати план припреме
за општинско такмичење из
мађарског језика, и припремати
рецитаторе.
Координација слања материјала,
организација прелазка на посебан
план и програм.
Веома су важна предавања
организованих на Панон Телевизији.

Подела ученицима задатке за програм
славе.
Ученике припремати у међусмени за
такмичења. Мотивисати ученике.
Проналажење одговарајућих тестова.

Месинџер
група

Консултација је свакодневна по
потреби, размена онлајн материјала,
презентација.
Април
Панон
Сви чланови стручног већа за
Телевизија
Мађарски језик су учествовали
заједничким договором у снимању
наставе на телевизији.
Мај
Централни
Веома важно искуство је било
Запажања, позитивни и негативни
ибјекат
искуство онлајн наставе. Договор у
садржаји онлајн наставе. Расподела
вези организовања припремне
рада за осмацима. Слање, вредновање
наставе за малу матуру.
предходни тестова за малу матуру.
И у ванредној ситуацији можемо организовати заједнички рад. Потребно је усавршавање у дигиталној
компетенцији. Веома смо пуно рада и труда уложили у изради онлајн материјала, што сигурно можемо
искористити у будућем раду. Требало би више да се окренемо ИТК-настави и у пракси.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада стручног већа: Ковач Чаба
Чланови стручног већа: Катић Ана, Семи Силард, Тиквицки Љиљана – виши разреди
Миланковић Паулина, Кесеги М. Ана, Хућка Р. Леа, Бакша Ј. Изолда – нижи разреди
Број планираних састанака: 5
Број реализованих састанака: 7
ТЕМЕ (ДНЕВНИ
ВРЕМЕ
РЕД)
Избор руководиоца 29.08.2019.
стручног већа за
енглески језик

МЕСТО

АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)

Централни
објекат

За Председника стручног већа једногласно је
изабран професор енглеског језика Чаба Ковач

Предлог за усвајање
плана рада већа за
школску 2019/20.
год.

29.08.2019.

Централни
објекат

План рада стручног већа се доноси на основу
недостатака и измена претходне године. Разматрање
стручног усавршавања ван установе. Разматрање
држања огледних и угледних часова, и посета ових –
све убачено у Образац за планирање.

Израда личног
плана стручног
усавршавања

29.8.2019

Централни
објекат

Сваки члан Већа доставља председнику Већа свој
лични план стручног усавршавања за школску
2019/2020. годину.

Договор око
иницијалних
тестирања ученика

29.08.2019.

Централни
објекат

У нижим разредима наставници већ имају
припремљене тестове за иницијално тестирање. У
вишим разредима наставници Ана Катић и Чаба
Ковач су по договору са колегама променили
прошлогодишње иницијалне тестове и направили по
најновијим критеријумима (5 задатака на основном
нивоу, 3 на средњем и 2 на напредном нивоу).

Разно

29.08.2019.

Централни
објекат

- По одлуци актива од 07.03.2019. и 18.04.2019. и у
договору са директорицом одлучено је да ученици
купују и користе у школској 2019/20. години само
уџбенике, а радне свеске не. Радне свеске су
доступне у библиотеци школе за ученике који желе
додатни рад и вежбање.
- Разговор и преглед о потребној документачији: сви
чланови актива су припремили годишње глобалне
и месечне опреративне планове, документацију за
индивидуализацију, ИОП 1 и 2 за школску 2019/20.
годину као и портфолио наставника.

ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
Потребно је
придржавати се
поделе задужења у
Тиму ради што
ефикаснијег рада,
што су чланови Већа
и чинили током
читаве шк. године.
Потребно је
придржавати се
донесеног плана
Већа ради што
ефикаснијег рада,
што су чланови Већа
и чинили током
читаве шк. године.
Потребно је да до
краја шк. године сви
чланови Већа
присуствују
испланираним
семинарима и
обукама, што је
делимично учињено
услед ванредног
стања у држави.
Придржавање
критеријумима и
коришћењу истих
тестова како би се
могао евидентирати
развој ученика по
истим
критеријумима
Ученици у вишим
разредима користе
само уџбенике, а за
даљи развој и
додатне часове се
користе ресурси из
библиотеке.
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Информисање
стручног већа о
измењеном
школском програму
2018 - 2022, о
изменама у вези са
годишњим,
глобалним и
месечним
оперативним
плановима,
индивидуализација,
ИОП 1 и 2 – нова
документација
Информисање
стручног већа о
уџбеницима,
новинама у Е
дневнику, новим
правилницима у
школи

19.09.2019.

Централни
објекат

Чланови стручног већа су одрадили измену
Школског програма 2018 – 2022 по основу
инструкција и по новом програму за 2. и 6. разред
основне школе, и проверили да ли су подаци тачни
за остале разреде (1. и 5. разреди су се мењали
прошле године). Такође су се увели нови формулари
за израду документације за индивидуализацију и
ИОП 1 и 2 и дискутовали смо о изменама.

19.09.2019.

Централни
објекат

Начин обраде
резултата
иницијалног
тестирања

19.09.2019.

Централни
објекат

Чланови актива су поново информисани о томе да се
по одлуци актива од 07.03.2019. и 18.04.2019. и у
договору са директорицом у школској 2019/20.
години само ученици купују и користе само
уџбенике, а радне свеске не. Радне свеске су
доступне у библиотеци школе за ученике који желе
додатни рад и вежбање. Такође смо обавештени о
изменама у вези е дневника и о томе како најлакше
доћи до нових правилника у школи.
Дискусија о резултатима иницијалног тестирања.
Резултати се уносе у ексцел табелу коју је
припрелила Педагошко-психолошка служба. Код
виших разреда критеријуми оцењивања: оцене су
0 – 30% = 1, 31 – 50% = 2, 51 – 70% = 3, 71 – 85% =
4, 86 – 100% = 5

Разно

19.09.2019.

Централни
објекат

Организација рада
ученичких секција

20.11.2019.

Централни
објекат

Набавка уџбеника
за ову школску
годину, процена
опремљености
ученика
уџбеницима
потребним за рад
Утврђивање
минималних
захтева за све
разреде у
оцењивању ученика
и Тумачење
Правилника о
оцењивању ученика
Анализа
успешности
ученика у процесу
учења на крају 1.

20.11.2019.

Централни
објекат

20.11.2019.

Централни
објекат

Наставници су се усагласили о минималним
захтевима за све разреде, упознали се и дискутовали
о Тумачење Правилника о оцењивању ученика

20.11.2019.

Централни
објекат

- број ученика са недовољном оценом у нижим
разредима је 4.
- број ученика са недовољном оценом у вишим

Дискусија у вези побољшања резултата и знања из
енглеског језика путем допунских, додатних часова
као и секција и такмичења у текућој школској
години и усаглашавања критеријума наставника у
вези са оцењивањем.
Колегинице у нижим разредима су основале секцију
English Time са планираних 2 часа сваког месеца
(субота) док у вишим разредима Happy hour и Film /
Movie Club са планираних 3 часа сваког месеца
(субота)
Председник секције константно сарађује са
издавачима чије уџбенике користимо (The English
Book и Data Status) од којих смо набавили 5-10
комплета бесплатних уџбеника тако за ученике као и
наставничке комплете који су уведени у списак
школске библиотеке.

Сви наставници
имају исту
документацију.
Помаже да би се
радило по истим
документима и
правилима

Користе се нови
уџбеници по новом
Плану и програму
као и придржавање
новим правилницима

Сваки наставник ће
обавестити
одељењске
старешине о својим
запажањима и
потребним даљим
корацима.
Потребно је
побољшати знање
ученика путем
додатних активности
у школи.
Омогућити и
пратити развој и
ученика са бољим
успехом, мотивација.
Омогућује приступ
уџбеницима и са
лошијим
материјалним
статусом.

Председник већа
сачинио је Извештај
на крају првог
квартала, на основу
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квартала

разредима је 7.

Разматрање успеха
ученика у 1.
полугодишту

11.03.2020.

Централни
објекат

Примећен је блажи пад постигнућа у односу на
очекивања.

Анализа
критеријумских
тестова на почетку
другог
полугодишта

11.03.2020.

Централни
објекат

Примећен је блажи пад постигнућа у односу на
очекивања.

Избор уџбеника за
школску годину
2020/21

11.03.2020.

Централни
објекат

нижи разреди (1-4):
1.разред: Stella Maidment and Lorena Roberts, Happy
House 1 - Third edition, енглески језик за првги
разред основне школе - уџбеник, The English Book,
2018
2.разред: Stella Maidment and Lorena Roberts, Happy
House 2 - Third edition, енглески језик за други
разред основне школе - уџбеник, The English Book,
2019, број решења: 650-02-00014/2019-07 од
4.4.2019.
3.разред: Stella Maidment and Lorena Roberts, Happy
Street 1 - Third edition, Уџбеник за енглески језик, 3.
разред основне школе – уџбеник и радна свеска, The
English Book, 2020, број решења: 650-02-00502/201907 од 4.2.2020.

ког су остали
чланови већа
дискутовали, те исти
усвојили.
Сваки наставник ће
обавестити
одељењске
старешине о својим
запажањима и
потребним даљим
корацима.
Сваки наставник ће
обавестити
одељењске
старешине о својим
запажањима и
потребним даљим
корацима.
Нови и јединствени
уџбеници за ученике
по најновијим
критеријумима.
Одељенске
старешине су
обавестиле родитеље
и заинтересованости
за набавку уџбеника
преко школе, те
прибавиле податке
ученика којима
следују бесплатни
уџбеници.

4.разред: Stella Maidment and Lorena Roberts, Happy
Street 2 - Уџбеник и радна свеска за четврти разред
основне школе, New Edition, уџбеник и радна свеска,
The English Book, 2011
виши разреди (5-8 први и други страни језик):
5. разред – I језик: Tom Hutchinson, Project 2 - Serbian
edition, Енглески језик за 5. разред основне школе уџбеник, The English Book, 2018 – али САМО
УЏБЕНИК
5.разред – II језик: H.Q. Mitchell, Marileni
Malkogianni, Get to the Top 1 - Revised edition,
Енглески језик за пети разред основне школе, прва
година учења - уџбеник, Data Status, 2018 – али
САМО УЏБЕНИК
6. разред – I језик: Tom Hutchinson, Project 3 - Serbian
edition, Енглески језик за 6. разред основне школе,
шеста година учења - уџбеник, The English Book,
2019, број решења: 650-02-00015/2019-07 од
11.4.2019. – али САМО УЏБЕНИК
6. разред – II језик: H.Q. Mitchell, Marileni
Malkogianni, Get to the Top 2 - Revised edition,
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енглески језик за шести разред основне школе, друга
година учења - уџбеник, Data Status, 2019, број
решења: 650-02-00022/2019-07 од 4.4.2019. – али
САМО УЏБЕНИК
7. разред – I језик: Tom Hutchinson, Project 4 - Serbiаn
editon, енглески језик за седми разред основне
школе, седма година учења - уџбеник, The English
Book, 2020, broj reшења: 650-02-00503/2019-07 од
4.2.2020. – али САМО УЏБЕНИК
7. разред – II језик: H.Q. Mitchell, Marileni
Malkogianni, Get to the Top 3 - Revised edition,
Енглески језик за 7. разред основне школе, трећа
година учења - уџбеник, Data Status, 2020, број
решења: 650-02-00449/2019-07 од 5.2.2020. – али
САМО УЏБЕНИК

8. разред – I језик: Tom Hutchinson, Project 5 –
Third edition, Енглески језик за 8. разред
основне школе - уџбеник, The English Book,
2013 – али САМО УЏБЕНИК

Извештај о
такмичењима

11.03.2020.

Централни
објекат

Изазови и решења
током организације
наставе на даљину

01.04.2020.

Онлајн
платформа

Преношење
информација са
Педагошког
колегијума

март – јун,
2020

Онлајн
платформа

Коришчење разних
платформи за
учење (вибер,
месингер, гугл
учионица и остало)

01.04.2020.

Онлајн
платформа

Извештај о
такмичењу

01.04.2020.

Онлајн
платформа

8. разред – II језик: Tom Hutchinson, Project 4 –
Fourth edition, Енглески језик за 8. разред основне
школе, четврта година учења - уџбеник, The English
Book, 2017 – али САМО УЏБЕНИК
13 ученика је имало школско такмичење на основу
чега је 23.02.2020. седам такмичара отишло на
општинско такмичење и на основу резултата троје
ученика учествовало на окружном такмичељу
15.03.2020.
- начин, израда и избор лекција које се шаљу
ученицима током наставе на даљину као и правила
понашања ученика и наставника током ванредне
наставе (временски оквири, језик)
- израда и форма недељних оперативних планова и
обједињених планова наставника
- тумачење и коришћење упутсва и закона приликом
наставе на даљину, начин попуњавања Е дневника
- израда лекција, количина домаћих задатака, начин
прегледа истих
- потврда избора уджбеника за наредну школску
годину по избору актива од 11.03.2020.
- планирање и реализација часова за надокнаду и
часови током радних субота
Председница већа активно прослеђује члановима
информације добијене од стране управе школе у
педагошком колегијуму (распоред часова, надокнада
часова, начин оцењивања, закључивање оцена,
похађање школе за одрасле за ученике који су
навршили 15 година, разредни испити подела
сведочанстава, итд.)
- заједничка одлука о употреби апликације вибер као
основном начину комуникације међу предметним
наставницма актива енглеског језика
- избор и начин употребе разних платформи за
учење: вибер, месингер, коришћење и употреба
израђених лекција на РТС 3
24 ученика је после припремне наставе коју су
водили наставници енглеског језика Катић Ана и
Миланковић Паулина уз помоћ наставника Ковач
Чабе, учествовало на међународној олимпијади из
енглеског језика „Hippo“ која се одржала 28.2.2020.

Развој талентованих
ученика и
мотивација за
успехом
Решавање текућих
проблема како би
рад текао без
потешкоћа

Чланови су увек
обавештени о
актуелним
дешавањима и
упутствима и
поступају у складу
са истим.
Усаглашавање рада
наставника ради
побољшања рада

Потребна је стална
подршка ученицима
који желе да уче и да
се развијају
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Изазови и решења
током организације
наставе на даљину

13.05.2020.

Онлајн
платформа

Изазови и решења
током организације
наставе на даљину

16.06.2020.

Централни
објекат

Организација и
реализација
разредних испита у
школи током
наставе на дањину
и након ванредног
стања

16.06.2020.

Мере за
унапређење рада

Централни
објекат

у ОШ „Соња Маринковић“ у Суботици.
- тумачење и коришћење упутсва, правилника и
закона приликом наставе на даљину, начин
попуњавања Е дневника
- израда лекција, количина домаћих задатака, начин
прегледа истих
- оцењивање ученика по упутствима и
правилницима, сачињавање извештаја / попуњавање
табеле о ученицима који не раде наставу на даљину
током ванредог стања
- планирање и реализација часова за надокнаду и
часови током радних субота
- прелазак на гугл учионице, платформе издавача и
остало, унос података ученика и постављање лекција
у исте
- израда упутстава за формирање и коришћење гоогл
учионице – Ана Кесеги Михајловић
- припрема извештаја за одложен трећи квартал:
недовољни и неоцењени ученици
оцењивање
ученика
по
упутствима
и
правилницима, сачињавање извештаја / попуњавање
табеле о ученицима који не раде наставу на даљину
током ванредог стања
- планирање и реализација часова за надокнаду и
часови током радних субота као и попуњавање
табеле евиденцију часова који недостају
- попуњавање формулара у вези наставника којима је
потребна одређена техничка подршка за реализацију
онлајн наставе
- организација и начин закључивања оцена,
иструкције ученицима који ће долазити у школу да
путем усменог одговарања поправе оцене, разредни
испити (сарадња са одељењским старешинама)
- припрема извештаја за одељењска већа 8. и осталих
виших разреда (5-7.)
- организација и реализација усмених одговарања у
циљу побољшања оцена у школи током наставе на
дањину и након ванредног стања

Решавање текућих
проблема како би
рад текао без
потешкоћа

Решавање текућих
проблема како би
рад текао без
потешкоћа

Потребно је
повећати број
допунских часова и
мотивације ученика
са нижим степеном
поправни испити у августовском испитном: 3
знања и одржавање
ученика су упућена на полагање поправног испита.
припремне наставе
за успешно полагање
испита
Наставници су се у највећој мери трудили да ученицима олакшају наставу и по јединственим
критеријумима да их оцене за време наставе на даљину. Међутим види се да је потребна стална
мотивација ученика и потреба за коришћењем свих могућих алата како би их заинтересовали за даљи
напредак. Корисно је да су ученици имали могућности да путем помоћи од наставника и својих
вршњака науче коришћење алата наставе на даљину.
Наредне школске године потребно је задржати исти ниво сарадње и унапређивати је. Иако је
комуникација током ванредног стања била отежана, чланови су успели да искомуницирају важне
информације путем онлајн платформи и рад Већа био је ефикасан.
разредни испити у јунском испитном року:
положило је 3 ученика, 2 ученика нису приступили
полагању а није положило 4 ученика.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Председник стручног већа за немачки језик: Жужана Кокић Дели
Чланови: Мариа Урбан-Маргит - професор немачког језика и књижевности, Анико Бајус - мастер професор немачког
језика и књижевности, Aнита Такач Трукли, професор разредне наставе, положен Ц1 испит немачког језика
Број планираних састанака:5
Број реализованих састанака:6
ТЕМЕ(ДНЕВНИ РЕД)
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
1. Избор руководиоца - председника
23.8.2019. Учионица Сваке године се бира нови
Презентовање стрипа је
актива
председник и израђују се
билo успешно.Ученици
2. Доношење плана рада актива за
плански документи као што се
су били веома
немачки језик
прича и о изради иницијалних
задовољни као што и ми
3. Израда планских докумената
тестова.Припрема за
наставници.Треба и даље
4. Договор око иницијалних
презентовање стрипа је била
неговати ову лепу
тестирања ученика (подела обавеза и
веома успешна као што и
сарадњу са Гете
задужења)
усавршавање наставника у
институтом.
5. Договор о одласку у Гете Инстиут
институту.
Бг.– презентовање стрипа „Die
Federsammler“ од стр.ученика,
усавршавање наставника за језички
испит А2.
6. Разно
1. Усвајање записника са прве
30.10.2019 Учионица Ученици се припремају за
Сматрамо да више треба
седнице
.
полагање језичког испита А1 и
да се ради са
2. Анализа рада на крају 1. квартала
А2.Чланови стручног већа
талентованим и вредним
3. Припреме за извођење језичког
констатно разговарају о
ученицима.
испита А1 и А2
побољшању успеха ученика.
4. Разговор о ученицима којима се
ради по ИОП-у
5. Разно
1. Усвајање записника са друге
20.12.2019 Учионица Договорили смо се да ћемо
Сви планирани
седнице
.
учествовати у пројекту са Гете
активности су се
2.Договор о пројектима
Институтом: Grün, grüner am
успешно оствариле.То
3.Договор о организацији и
grünsten. Радило се на
показују и резултати
реализацији испита А1,А2
припреми осмака на такмичење језичког испита А1.Сви
4.Одлуке о вођењу осмака на
као што и на припрему за А1 и
су положили. Ученици
такмичење
А2 испит а за време зимског
су били веома
5.Договор око критеријумског
распуста организовало се
задовољни и са
тестирање ученика
секција и допунска настава.
одржаном секцијом за
6.Резултати ученика на крају
време зимског распуста.
1.полугодишта
(Квиз на немачком
7.Разно
језику- помоћу Комо
уређаја)
1. Анализа успеха на крају трећег
квартала и мере за његово
побољшање;
2. Извештај са стручних семинара;
3. Извештај о одржаним
угледним/огледним часовима;
4. Анализа успеха на такмичењима из
немачког језика;
5. Ванредно стање у Р. Србији: израда
планова наставе у току ванредног
стања
1. Анализа успеха рада на даљину и
мере за његово побољшање;
2. Информације о језичким испитима;
3. Извештај о пројекту Grün, grüner

18.3.2020.

Онлајн

На онлајн састанку усвојена је
форма планова који ће бити
израђивани на недељном
нивоу.Увођењем ванредног
стања смо морали да другачије
организујемо рад. Планиране
угледне и огледне часове нисмо
могле организовати.

27.4.2020.

Онлајн

Успешна је била размена
материјала и тактике предавања
и испитивања градива.А1 и А2
испити су отказани за ову

За онлајн наставу
сматрамо да рад у е
учионицама је један од
најбољих начина
одржавања
комуникације са децом и
давања задатака.
Сматрамо да Messenger и
Viber групе нису
адекватне за онлајн
наставу.
Успешно смо разменили
искустава у вези онлајн
наставе и сматрамо да
тимски рад међу
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am grünsten;
4. Стручно усавршавање у Немачкој.

1. Анализа успеха ученика на крају
четвртог квартала
2. Избор уџбеника за наредну
школску годину, списак потреба за
наредну школску годину
3. Анализа планова О-В рада
4. Подношење извештаја о раду
актива у протеклој школској години и
предлог тема за наредну школску
годину
Мере за унапређење рада

19.6. 2020.

Онлајн

школску годину као и пројекат
са Гете институтом Grün, grüner
am grünsten. Стручно
усавршавање и учење језика у
Немачкој, које организује Гете
институт су замењени онлајн
семинаром и наставом.
Сви ученици су остварили
позитиван успех. Једна ученица
је неоцењена.
Часови су у потпуности
реализовани.
Организоване разредне испите
су ученици успешно положили.

наставницима знатно
олакша рад са
ученицима.

Чланови комисије су
међусобно сарађивали
током целе школске
године на састанцима и
договорима. Свако је
свој део посла савесно
одрадио.

Настављамо сарадњу са Гете Институтом. Прикључићемо се њиховим пројектима и у
будуће.Учествоваћемо на усавршавањима на тему учење на даљину.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.
ГОДИНУ
Координатор рада већа природних наука: Зуберец Етел-проф. биологије
Чланови: Паточ Жужана-проф. биологије, Горан Андрић-проф. биологије, Лашанц Карољ Флориан-проф. физике, Јесенски
Тибор- проф. техничког и информатичког образовања, Зоран Вукоја- проф. физике, Цинклер Кларика- проф. хемије
Број планираних састанака: 5
Број реализованих састанака: 6
ТЕМЕ (ДНЕВНИ ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ, ПРЕПОРУКЕ
РЕД)
1.Избор
Oстао је исти кординатор већа као
30.8.2019. Учионица Заједничким договором изабран је
руководиоца већа
председник већа природних наука - Етел и претходне школске године.
у 11.30
за шк. 2019/2020.
Зуберец.
год.
2.Доношење
годишњег плана
рада већа за
природне
науке/Новине у
наставним
процесима

30.8.2019.
у 11.30

Учионица

На првом састанку саствљен је план
рада већа за природне науке за ову
школску годину.
У наставном проце промењени су
обрасци. Имали смо интерно
усавршавање о попуњавању
документације на препоруку просветног
саветника , Градимира Марковића који
је прихваћен. Чланови већа, заједно су
тумачили нове обрасце и Правилник о
оцењивању

У изради плана учествовали су сви
чланови, да би рад Већа био што
ефикаснији.
После интерне обуке размотрили
смо још једном попуњавање нових
образаца и Правилник о
оцењивању, са намером да нам
вођење документације буде у
складу са новим захтевима, а
оцењивање усклађено и уједначено.

3.Предлог
активности за
Развојни план
школе

30.8.2019.
у 11.30

Учионица

Чланови већа су се сагласили са
постојећим Развојним планом школе.

Овај пут нисмо имали нових
предлога.

4.Утврђивање
потреба на нивоу
већа о наставним
средствима

30.8.2019.
у 11.30

Учионица

Чланови већа изнели су своје потребе из
предмета природних наука и састављени
су спискови неопходних средстава за
рад.

Брижно је састављен списак, у нади
да ће нам нова средства за рад
омогућити квалитетније извођење
наставе.

5.Договор о

30.8.2019.
у 11.30

Учионица

Договорено је да сви иницијални
тестови садрже 20 бодова, а распоред

Овакво планирање омогућује
уједначавање критеријума и
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задатака за основни, средњи и напредни
ниво (5+3+2). Ово jе препорука и за
писање свих контролних задатака из
предмета природних наука.

иницијалном
тестирању
ученика

могућност упоређивања.
Делимично смо се усагласили.
Појединцима више одговара
процентуални однос, јер се на такав
начин могу проверити не само
одговарајући стандарди, већ и већи
број кључних речи.
Свакодневни разговори чланова
већа са ученицима који прате
наставу по ИОП-у 2, омогућиће да
се боље сагледају њихове
способности и прати њихово
напредовање.
Ученике са индивидуализацијом и
ИОП-ом 1 и 2 треба што више
подстицати у раду, да би могли да
напредују (према својим
способностима).

6.Састанак са
члановима тима за
инклузивно
образовање на
нивоу школе у
циљуу израде
ИОП-а за ученике
који су укључени
у инклузивну
наставу

30.8.2019.
у 11.30

Учионица

Извршене су консултације са стручном
службом о ученицима који су поднели
захтев Интерресорној комисији за
остваривање ИОП-а . У складу са
досадашњим резултатима утврђено је
који ученици ће ове школске године
похађати наставу по ИОП-у односно
индивидуализованој настави.
Наставу из физике, хемије и биологије
по ИОП-у 2 прати 10 ученика.
Чланови већа договорили су се о
основним критеријумима за праћење и
оцењивање ученика са посебним
потребама.

6.Разно

30.8.2019.
у 11.30

Учионица

Договорено је да обратимо посебну
пажњу на надарене ученике које би
могли да предложимо за ИОП3.

Неговање талената је важно, јер
овако омогућујемо надареним
ученицима да остваре сав свој
капацитет.

1.Анализау
спеха
ученика на крају
првог
полугодишта
из предмета
природних
наука

10.1.2020.
у 10.00

Учионица

10 ученика није успело да савлада
градиво из природних наука са
позитивним успехом
(5 недовољних
оцена из биологије, 2 из хемије и 5 из
физике).

Ови ученици ће имати прилику да
допуне своје знање на редовним
часовима и часовима допунске
наставе, али за то је неопходан
лични напор.

2.Анализа
угледних
часоваодржанихуп
рвом
полугодишту-размена искустава

10.1.2020.
у 10.00

Учионицa

У првом полугодишту ниједан члан
већа природних наука није дрҗао
угледних час.

Следеће школске године део
огледних часова треба да се одржи
у првом полугодишту, јер може
доћи до ванредних обавеза.

3.Размена
искустава са
семинара/
Праћење
стручногусавршав
ања

10.1.2020.
у 10.00

Учионицa

Чланови већа су били присутни на
релативно малом броју семинара и
вршена је размена искустава.

16.9. 2019. Планска документа на
предлог саветнице Јасне Војнић
19 . и 20.10 .2019.
ОШ„ Сечењи Иштван” Суботица
Активно оријентисана настава –
Методе и технике учења
кат.бр. 401

4.Договор о
припремању
ученика за
такмичења
/узајамна помоћ у
припреми

10.1.2020.
у 10.00

Учионица

Сваки члан већа припрема већи број
ученика за такмичење Министарства
просветре и друга такмичења.

Школско такмичење ће показати
који ученици ће представљати
нашу школу на општинским
такмичењима.

5.Анализа рада са

10.1.2020.

Учионица

21 ученик прати наставни програм по

Ове ученике треба пратити са
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ученицима који
остварују
програме по ИОПу

у 10.00

ИОП-у (15 ученика по ИОП-у 2, 6
ученика по ИОП-у 1).
Већина ученика редовно долази у
школу, пристојно се понаша и труди се
да напредује према својим
способностима, али има и оних које
тешко моҗемо да подстакнемо на рад и
углавном ремете час. Поједини ученици
имају већи број изостанака повремено.

1.Организовање
наставе на
даљину у
ванредним
условима

25.3.2020.

Вибер
Мејл

2.Избор уџбеника
за 6. и 7. разред за
2020/2021. шк.год.

25.3.2020.

Вибер
Мејл

посебном пажњом и непрекидно их
подстицати на рад.

Влада Републике Србије привремено је обуставила
непосредан васпитно – образовни рад, због
епидемиолошке ситуације. Министарство просвете,
науке и технолошког развоја донело је одлуку да се
образовно – васпитни рад остварује учењем на даљину.
Реализацуја образовно – васпитног рада на даљину
почела је 17. марта 2020. Наставници, ученици и
родитељи позвани су да се укључе у друштвене мреже,
као што су вибер, месенџер, фејсбук, сајт и мејл. Након
општих информација, настава је започела давањем
упутстава ученицима на виберу, који се у претходној
недељи није показао најбољим решењем, јер је у великој
мери пореметио свакодневни живот наставника, ученика
и њихових родитеља. Од 24. марта, дата је препорука да
се настава на даљину преусмери на гугл учионице и
други вид комуникације.
Чланови Већа природних наука брижно сарађују једни са
другима, са Разредним већима, са Педагошким
колегијумом, са ученицима (и њиховим родитељима) и
остварују образовно – васпитни рад на даљину.
Чланови Већа природних наука изабрали су следеће
уџбенике за 2020/2021. школску годину.а) На српском
наставном језику:
1. Биологија 6 за шести разред основне школе; Тихомир
Лазаревић, мр Весна Миливојевић, др Тијана
Прибићевић, др Томка Миљановић; Герундијум; 650-0200051/2019-07 од 21.5.2019.
2. Биологија 7 за седми разред основне школе; Весна
Миливојевић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић,
Тијана Прибићевић; Герундијум; 650-02-00553/2019-07
од 13.2.2020.
3. Ученички комплет за физику, 6. разред:
- Физика 6, уџбеник са збирком задатака и
лабораторијским вежбама за шести разред основне
школе; Александар Кандић, Горан Попарић; Нови Логос;
- Физика 6, збирка задатака зашести разред основне
школе; Александар Кандић; Нови Логос; 650-0200108/2019-07 од 21.5.2019.
4. Ученички комплет за физику, 7. разред:
- Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе;
Катарина Стевановић,
Марија Крнета, Јелена Радовановић; БИГЗ школство;
- Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама
и решењима за седми разред основне школе; Катарина
Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић; БИГЗ
школство;
650-02-00598/2019-07 од 24.2.2020.
5. Ученички комплет за хемију, 7. разред:
- Хемија7, за седми разред основне школе; Јасна Адамов,
Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић;
Герундијум;

Ванредне мере са
увођењем наставе
на даљину још
нисмо имали.

Неки уџбеници на
мађарском
наставном језику
још нису добили
каталошки број.
Треба их сачекати.
Зато се не могу
наручити још сви
уџбеници.
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- Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми
разред основне школе; Јасна Адамов, Наталија Макивић,
Станислава Олић Нинковић; Герундијум;
650-02-00555/2019-07 од 27.1.2020.
б) На мађарском наставном језику:
1. Биологија 6, за шести разред основне школе на
мађарском наставном језику; Тихомир Лазаревић, мр
Весна Миливојевић, др Тијана Прибићевић, др Томка
Миљановић; Герундијум; 128-61-727/2019-01, од
23.8.2019.; каталошки број 370.
2. Физика 6, уџбеник и збирка задатака са
лабораторијским вежбама, за шести разред основне
школе на мађарском језику; Клет; 128-61-741/2019-01, од
26.8.2019; каталошки број 376.
Очекујемо да се преведе биологија за седми разред од
Герундијума; физика за седми разред од Клета и хемија
за седми разред од Герундијума.
Национални савет мађарске националне мањине је дао
обавештење да се број и датум решења Министарства
очекује накнадно у априлу месецу.
Седници су присусвовали: Етел Зуберец, Жужана Паточ,
Горан Андрић, Зоран Вукоја, Тибор Јесенски, Лашанц
Карољ Флориан, Кларика Цинклер.
1.Избор уџбеника
за 6. и 7. разред за
2020/2021. шк.год.
на мађарском
наставном језику

25.5.2020.

Вибер
Мејл

Чланови Већа природних наука изабрали су следеће
уџбенике за 2020/2021. школску годину.а
На мађарском наставном језику:
1. Биологија 6, за шести разред основне школе на
мађарском наставном језику; Тихомир
Лазаревић, мр Весна Миливојевић, др Тијана
Прибићевић, др Томка Миљановић;
Герундијум; 128-61-727/2019-01, од 23.8.2019.;
каталошки број 370.
2. Биологија 7, за седми разред основне школе на
мађарском наставном језику; Весна
Миливојевић, Томка Миљановић, Тихомир
Лазаревић, Тијана Прибићевић;
Герундијум; 128-61-407/2020-01 од 18.5.2020;
каталошки број 101
3. Физика 6, уџбеник и збирка задатака са
лабораторијским вежбама, за шести разред
основне школе на мађарском језику;
Клет; 128-61-741/2019-01, од 26.8.2019;
каталошки број 376.
4. Ученички комплет:
Физика 7, уџбеник за седми разред основне
школе на мађарском језику; Марина Радојевић;
Збирка задатака са лабораторијским вежбама, за
седми разред основне школе на мађарском
језику; Марина Радојевић, Митко Николов;
Клет; 128-61-403/2020-01 од 18.5.2020.;
каталошки број 102
5. Ученички комплет:
Хемија 7, уџбеник за седми разред основне
школе на мађарском језику; Јасна Адамов,
Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић;
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије, за

Неколико
уџбеника је
накнадно добило
каталошки број.
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Вредновање
годишњег рада

У току
јуна

1.Анализа рада у
току наставе на
даљину

16.6.2020.

Мере за
унапређење рада

Вибер

седми разред основне школе на мађарском
језику; Јасна Адамов, Наталија Макивић,
Станислава Олић Нинковић; Герундијум;
Овај уджбеник је преведен и одобрен, али још
није добио каталошки број.
Чланови комисије су међусобно сарађивали током целе
школске године на састанцима и договорима. Свако је
свој део посла савесно одрадио.

Видео
позив

Састанке и
договоре је водио
председника Већа
уз уважавање
мишљења чланова
Већа
Чланови Већа
сматрају да овај
вид наставе није
примерен
основношколском
узрасту, јер има
доста недостатака.

Чланови Већа су се суочили са потешкоћама у
спровођењу наставе на даљину, јер нису имали сви
ученици исте техничке могућности. Што се тиче саме
наставе, недостајао је непосредан контакт са ученицима
за успешније преношење знања. Пренета су само нека
основна знања, која нису довољно подстицајна без
огледа, довољног увежбавања градива итд. Провера
знања је исто тако спорна, јер не знамо да ли су ученици
самостално решавали своје тестове.
Чланови Већа сматрају да овај вид наставе не доприноси
изградњи једног дубљег, функционалног знања, јер
недостаје адекватна интеракција између ученика и
наставника, ученика и вршњака.
У наредној школској години чланови Већа природних наука да би мотивисали своје ученике требало би
да испробају неке нове наставне методе; да се активирају у остваривању сарадничке наставе; да посета
часове других наставника и учитеља; да се ангажују на стручном усавршавању и да наставе са
непосредном разменом искустава као и до сада.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада стручног већа: Далиборка Буквић
Чланови стручног већа: Јолана Гунић, Александра Ступар Брујић, Елвира Ковач, Андреа Рожа Сикора, Ведрана Цвијин
Број планираних састанака: 6
Број реализованих састанака: 8
ТЕМЕ
ВРЕМЕ

МЕСТО

АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
Чланови стручног већа су исказали
поштовање према показаном
професионализму у руковођењу овог
стручног већа у последње две године.
Семинари који су похађани нису
довољно атрактивни.

Избор руководства,
израда годишњег
плана, састављање и
усаглашавање плана
Размена искустава са
семинара и провођења
наставе између
чланова,

Август,
2019.

Централни
објекат

Новембар,
2019.

Централни
објекат

Договор око школског
пројекта „Пчеле“;
Договор у вези са
такмичењима

Новембар,
2019.

Централни
објекат

Пчеле- тема се показала као веома
захвална за обраду математичких
појмова: скупови, геом. облици.
Померени су термини за такмичења.

ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
Наставница Далиборка
Буквић је изабрана и шк.
2019/ 2020. за координатора
стручног већа.
Семинари које су чланови
похађали прошлих година
(НТЦ- систем учења, и др.)
су веома интересантни а
знања и вештине које
развијају су оно што највише
користи наставнику. Бирати
такве семинаре.
Ученици и наставници су
били мотивисани да пронађу
корелацију са темом и
исказали велику креативност
у раду. Математика је веома
„захвалан“ наставни предмет
у успостављању
дивергентних веза и односа.
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Анализа успеха на
крају првог квартала;
Извештај о реализацији
часова додатне и
допунске наставе;

Новембар,
2019.

Централни
објекат

Успех ученика- иницијалне тестове
ученици су урадили испод свог нивоа,
незаинтересовани су и нису
мотивисани, рад није „за оцену“ па то
доста утиче на степен ангажовања.
Додатна настава није најбоље
планирана, постоји недостатак времена
и простора за њену реализацију.
Допунска настава- ученици не долазе у
континуитету, постоји велика потреба
за овом подршком.
Померено је школско такмичење у
односу на претходно такмичење.

Требало би правити
оптималне групе на
допунској настави како би
био бољи учинак подршке.

Школско такмичење

Децембар,
2019

Централна
школа

Анализа успеха на
крају првог
полугодишта, Анализа
резултата
критеријумског теста

Јануар,
2020.

Централна
школа

Постоји уобичајен број ученика са
негативним оценама;
Критеријумски тест се показао као
вернији показатељ стечених знања.

Договор у вези са
реалзиацијом
припремне наставе за
осме разреде.

Јануар,
2020.

Централна
школа

Припремна настава је планирана за
друго полугодиште, сваке недеље по
један час, да би се на крају, након
заврпшетка наставе интензивирала и
била свакодневна (две недеље). Због
прекида наставе услед ванредног стања
припремна настава је у марту наставила
да се реализује онлајн сваке недеље са
датим тестовима, инструкцијама на
онлајн платформи. Отворена је посебна
учионица на Гугл учионици.

Планирање и
организовање
такмичења „Кенгур без
граница“
Договор у вези са
реализацијом наставе
на даљину

Март,
2020.

-

Такмичење се није одржало.

-

Март,
2020.

Онлајн

Успостављена је Вибер група чији су
чланови колеге из стручног већа
математике.

Избор уџбеника за
наредну школску
годину

Април,
2020.

Онлајн

Стручно веће се определило за издавача
БИГЗ.

Размена и анализа
искустава током
наставе на даљину

Јун, 2020.

Онлајн

Напраљена је Вибер група за чланове
стручног већа, размењена су искуства и
корисни садржаји.

Искуства у вези са укупним
функционисањем вибер
групе су веома добра и
постоји јасна интенција од
стране свих чланова
стручног већа да се овај вид
комуникације задржи и
током 2020/ 2021. године
макар као подршка и
платформа за размену
информација, садржаја и др.
Издавач Бигз је процењен
као веома добар- ученици
имају простора за израду
задатка у збирци, задаци су
подељени по нивоима и по
другим критеријумима је
атрактиван за рад.
Настава на даљину је
процењена као квалитетна,
сарадња веома коректна и на
нивоу стручног већа се
отворило питање
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Без обзира на кратак рок,
успех ученика није изостао и
значајан број се пласирао на
међушколско такмичење.
Појачати непосредну
подршку ученицима за које
се процењује да би таква
подршка била учинковита.
Користити резултате
критеријумског теста у
планирању непосредне
подршке ученицима.
Препорука је да се настави и
следеће школске године са
Гугл учионицом за припрему
осмака. Ученици су веома
радо израђивали задатке и
постоји добра повратна
информација од њих у вези
са садржајима које су
добијали за припрему.
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Договор око
организације и
реализације пробног
завршног испита;
Анализа резултата
пробног завршног
испита

Мај, Јун,
2020.

Онлајн

Завршни испит из математике рађен у
школи.

Анализа успеха на
крају школске године,
анализа завршног
испита

Јун, 2020.

Централна
школа

Успех ученика на крају школске године
је уобичајен.

Писање извештаја рада
стручног већа

Јун, 2020.

Централна
школа

Мере за унапређење
рада

уврштавања елемената
наставе на даљину и у токове
редовне наставе.
Премда је настава на даљину
сасвим добро
функционисала, нису се
очекивали уобичајени
резултати. Очекивао се ипак
известан пад у постигнућима
ученика јер нису имали
неосредну подршку
(непосредну наставу).

Сачињен је извештај стручног већа.
Овакав концепт писања
Извештај је писан у новом формату
извештаја јасније показује
табеле. У односу на план рада, извештај одлуке и смернице стручног
углавном показује одступање у начину
већа.
реализације активности (онлајн) а ретко
у потпуном одсуству планираног
(изузев нпр. Кенгур такмичења)
Користити подршку онлајн платформи за учење које су се за наставу математике показале доста
атрактивне. Припреме за завршни испит из математике почети што пре, готово на самом почетку
школске године.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДМЕТНОГ ВЕЋА ЗА ТЕХНИКУ И
ТЕХНОЛОГИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада предметног већа: Слободанка Брандт
Чланови предметног већа: Слободанка Брандт, Кристина Антал Динчић, Золтан Бало, Тибор Јесенски, Владимир
Милодановић, Ерика Радаковић
Број планираних састанака: 6
Број реализованих састанака: 6
ТЕМЕ (ДНЕВНИ
ВРЕМЕ МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ,
РЕД)
ПРЕПОРУКЕ
Избор руководиоца
август
Централни
За председника предметног већа
Потребно је придржавати се
стручног већа
објекат
изабрана је Слободанка Брандт, а
поделе задужења у тиму, што
остала задужења подељена су међу
је и учињено.
члановима.
Предлог за усвајање
август
Централни
Чланови предметног већа донели су
Потребно је придржавати се
плана рада већа за
објекат
план рада предметног већа.
донесеног плана већа, што је и
школску 2019/2020
учињено.
годину
Уџбеници
август
Централни
Чланови већа поновно су утврдили
Изабрани уџбеници се користе
објекат
листу уџбеника који ће бити
у настави.
кориштени у текућој школској години.
Заинтересовани ученици могли су
наручити уџбенике преко
организације школске управе.
Уџбеници за 6. разред рађени су по
новом плану и програму, те су такви и
наручивани.
За Технику и технологију план рада за
7. разред је измењен и ради се по
новом плану и програму.
Организација рада
Октобар Централни
Наставници на нивоу свог предмета
Секције су предочене
ученичких секција
објекат
организују ученичке секције:
ученицима и заинтересовани
информатичка секција, израда
их похађају.
украсних и употребних предмета,
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моделарство и електроника.
Школске радионице су опремљене
алатима, материјалом као и осталим
употребним прибором за рад.

Опремљеност
наставним
средствима и
материјали потребни
за наставу и
ваннаставне
активности
Утврђивање
минималних захтева
за све разреде у
оцењивању ученика,
Правилник о
оцењивању
Анализа успеха на
крају првог квартала

Октобар

Централни
објекат

Сваки наставник према свом
плану, опредељењу и договору
са ученицима има могућност
да обезбеди материјал, прибор
и алате за свој рад на основу
одлуке Савета родитеља.

Октобар

Централни
објекат

Предметни наставници су усагласили
минималне захтеве за све разреде и
упознали се са новинама у
Правилнику у оцењивању.

Наставници се придржавају
минималних захтева, као и
Правилника.

октобар

Централни
објекат

-

Корелација
наставних садржаја

децемба
р

Централни
објекат

Сви ученици су имали позитиван
успех из информатике, ТИО, ТиТ
постигли су позитиван успех.
Разматрано је о унапређењу наставе и
корелације технике и технологије и
информатике, као и са другим
предметима.

Савремени облици
наставе

децемба
р

Централни
објекат

Чланови већа дискутовали су о
савременим облицима наставе које је
могуће применити у оквиру свог
предмета.

Анализа успеха на
крају другог квартала

децемба
р

Централни
објекат

На крају 2. квартала сви ученици из
информатике, ТИО, ТиТ постигли су
позитиван успех.

Ванредно стање

март

Централни
објекат

Од 16.3.2020. услед епидемије вируса
и ванредног стања у држави, настава
се одвија на даљину.

Стручно
усавршавање
наставника

март

Онлајн
платформа

Такмичење ученика

март

Онлајн
платформа

Наставници су похађали део семинара
из свог личног плана стручног
усавршавања, те стечено знање
поделили са осталим члановима већа.
ТиТ: Зорана Ђурашиновић (6.3) –
учешће на општинском такм.
Тара Миловановић и Маша Бабић

Корелација наставних
садржаја била је остваривана
према плану и узрасту
ученика.
У 5. разреду корелација са
ликовном културом,
математиком, информатиком.
У 6. разреду корелација са
ликовном културом,
математиком, информатиком.
У 7. разреду корелација са
ликовном културом,
математиком, информатиком,
физиком, хемијом.
У 8. разреду корелација са
ликовном културом,
математиком, информатиком,
физиком, хемијом.
Наставу смо изводили помоћу
савремених аудио-визуелних
средстава као што су
рачунари: интернет, Sketch Up,
Power Point, радећи при томе
презентације индивидуално, у
паровима и групама. Исте су
биле презентоване на часовима
помоћу пројектора који се
налазе у техничким
радионицама.
-

Наставници су успешно
координирали процес наставе
на даљину, те су, у складу са
тим, реализовани сви
планирани часови.
Део семинара није реализован
услед ванредног стања, док су
неки од њих спроведени
онлајн путем.
-
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Анализа успеха на
крају четвртог
квартала

јун

Онлајн
платформа

Избор уџбеника за
наредну школску
годину, списак
потреба за наредну
школску годину
Подношење
извештаја о раду
актива у протеклој
школској години и
предлог тема за
наредну школску
годину
Мере за унапређење
рада:

јун

Онлајн
платформа

јун

Онлајн
платформа

(6.2) - учешће на општинском такм.
На крају 4. квартала сви ученици из
информатике, ТИО, ТиТ постигли су
позитиван успех. Рамиза Ђукатани је
неоцењена.
Предметни наставници изабрали су
уџбенике који ће бити кориштени у
наредној школској години.
Председница већа сачинила је
годишњи извештај о раду већа.

-

Списак је прослеђен Управи
школе, те, заједно са листом
осталих уџбеника, и
ученицима.
Чланови већа дискутовали су о
истом и усвојили га.

Потребно је задржати постигнут ниво сарадње и даље је унапређивати.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада стручног већа: Рудолф Вајс
Чланови стручног већа: Ана Хербут, Горан Пољаковић, Миленко Илин, Рита Николић, Милан Павић, Хермина Ковач,
Никола Милосављев, Симонида Ђорђевић
Број планираних састанака: 6
Број реализованих састанака: 8
ТЕМЕ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
Избор руководства,
Август,
Централни
Чланови стручног већа су исказали
Наставник Рудолф Вајс је
израда годишњег
2019.
објекат
задовољство у раду овог стручног већа
изабран шк. 2019/ 2020. за
плана, састављање и
у последње две године.
координатора стручног већа.
усаглашавање плана
Размена искустава са Новембар, Централни
Семинари који су похађани су требали
Семинари које су чланови
семинара и
2019.
објекат
више да се баве конкретном праксом.
похађали прошлих година
провођења наставе
(НТЦ- систем учења, и др.) су
између чланова,
веома интересантни а знања и
вештине које развијају су оно
што највише користи
наставнику. Бирати и даље
такве семинаре.
Договор око
школског пројекта
„Пчеле“;
Договор у вези са
такмичењима
Анализа успеха на
крају првог квартала;
Извештај о
реализацији часова
додатне и допунске
наставе;

Новембар,
2019.

Централни
објекат

Пчеле- тема се показала као веома
захвална за друштвене предмете.

Новембар,
2019.

Централни
објекат

Школско такмичење

Децембар,
2019

Централна
школа

Успех ученика- иницијалне тестове
ученици су урадили испод свог нивоа,
незаинтересовани су и нису мотивисани
јер рад није „за оцену“ па то доста
утиче на степен ангажовања.
Додатна настава : постоји недостатак
простора за њену реализацију.
Допунска настава- ученици не долазе у
континуитету, постоји велика потреба
за овом подршком.
Померено је школско такмичење у
односу на претходно такмичење.

Ученици и наставници су били
мотивисани да пронађу
корелацију са темом и
исказали велику креативност у
раду.
За бољи учинак подршке
допунске наставе треба и већи
ангажман родитеља и подршка
од куће.

Без обзира на кратак рок,
интересовање ученика није
изостао.
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Анализа успеха на
крају првог
полугодишта,
Анализа резултата
критеријумског теста

Јануар,
2020.

Централна
школа

Постоји уобичајен број ученика са
негативним оценама;
Критеријумски тест се показао као
вернији показатељ стечених знања.

Договор у вези са
реалзиацијом
припремне наставе за
осме разреде.

Јануар,
2020.

Централна
школа

Планирање и
организовање
такмичења из
друштвених
предемета

Март,
2020.

Договор у вези са
реализацијом наставе
на даљину

Март,
2020.

Крајем
марта је
проглашена
пандемија
вируса
Ковид-19
Онлајн

Припремна настава је планирана за
друго полугодиште, сваке недеље по
један час, да би се на крају, након
заврпшетка наставе интензивирала и
била свакодневна (две недеље). Због
прекида наставе услед ванредног стања
припремна настава је у марту наставила
да се реализује онлајн сваке недеље са
датим тестовима, инструкцијама на
онлајн платформи. Отворена је посебна
учионица на Гугл учионици.
Такмичење се није одржало.

Избор уџбеника за
наредну школску
годину

Април,
2020.

Онлајн

Стручно веће се определило за
издаваче: Клетт, Едука

Размена и анализа
искустава током
наставе на даљину

Јун, 2020.

Онлајн

Напраљена је Вибер група за чланове
стручног већа, размењена су искуства и
корисни садржаји.

Договор око
организације и
реализације пробног
завршног испита;
Анализа резултата
пробног завршног
испита

Мај, Јун,
2020.

Онлајн

Завршни испит из друштвених предмета
рађен у школи.

Анализа успеха на
крају школске
године,
анализа завршног

Јун, 2020.

Централна
школа

Успех ученика на крају школске године
је у складу са вишегодишњим
просеком.

Успостављена је Вибер група чији су
чланови колеге из стручног већа
математике.

Појачати непосредну подршку
ученицима за које се
процењује да би таква
подршка била учинковита.
Користити резултате
критеријумског теста у
планирању непосредне
подршке ученицима.
Препорука је да се настави и
следеће школске године са
Гугл учионицом за припрему
осмака. Ученици су веома радо
израђивали задатке и постоји
добра повратна информација
од њих у вези са садржајима
које су добијали за припрему.

Пандемија је пореметила све
рокове за такмичења.

Искуства у вези са укупним
функционисањем вибер групе
су веома добра и постоји јасна
интенција од стране свих
чланова стручног већа да се
овај вид комуникације задржи
и током 2020/ 2021. године
макар као подршка и
платформа за размену
информација, садржаја и др.
Издавачи Клетт и Едука су
процењени као веома добриученици имају простора за
израду задатка у збирци,
задаци су подељени по
нивоима и по другим
критеријумима је атрактиван
за рад.
Настава на даљину је
процењена као квалитетна,
сарадња веома коректна и на
нивоу стручног већа се
отворило питање уврштавања
елемената наставе на даљину и
у токове редовне наставе.
Премда је настава на даљину
сасвим добро функционисала,
нису се очекивали уобичајени
резултати. Очекивао се ипак
известан пад у постигнућима
ученика јер нису имали
неосредну подршку
(непосредну наставу).
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испита
Писање извештаја
рада стручног већа

Мере за унапређење
рада

Јун, 2020.

Централна
школа

Сачињен је извештај стручног већа.
Овакав концепт писања
Извештај је писан у новом формату
извештаја јасније показује рад
табеле. У односу на план рада, извештај , одлуке и смернице стручног
углавном показује одступање у начину
већа.
реализације активности (онлајн) а ретко
у потпуном одсуству планираног.
Користити подршку онлајн платформи за учење које су се за наставу друштвених предмета показале
доста атрактивне. Припреме за завршни испит из друштвених предемета почети што пре, готово на
самом почетку школске године.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада стручног већа: Куњи Бетина
Чланови стручног већа: Јухас Шандор, Тадић Наталија, Прћић Маја
Број планираних састанака: 7
Број реализованих састанака: 8
ТЕМЕ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
-Избор руководиоца / 26.08.2019. Централни објекат
На састанку су присуствовали
Састанак је одржан према
председника
сви чланови, и једногласно смо
устаљеном току.
Стручног већа и
донели одлуку о председнику и
заменика,
плану рада. Направили смо
записничара
новине у складу са новим
-Доношење Плана
законом у плану за 7. разреде.
рада
-Подела обавеза и
задужења
Такмичење у стоном
тенису, у малом
фудбалу и у атлетици.

25.10.2019.

Централни објекат

Направили смо анализу
резултата са такмичења у
стоном тенису, малом фудбалу
и атлетици.

Окружно првентство
у пливању и анализа
постигнутих
резултата у првом
полугодишту
Корективнопедагошки рад са
ученицима који имају
лоше држање.
Окружно такмичење у
гимнастици.
Тенис у основним
школама за ученике
другог разреда.

23.12.2019.

Централни објекат

Направили смо анализу
резултата са такмичења у
пливању.

28.02.2020.

Централни објекат

Направили смо анализу
резултата са такмичења у
гимнастици. На часовима су се
радиле корективне вежбе са
ученицима који имају лоше
држање тела.
Одржан је родитељски састанак
за заинтересоване ученике
другог разреда за школу тениса.

Прелазак на онлајн
наставу

16.03.2020.

Онлајн (путем
мејла, гугл
учионици)

Договори у оквиру
стручног већа о
реализацији насатаве
у току ванредног
стања.

03.04.2020.

Онлајн (путем
мејла, гугл
учионици)

Координација слања
материјала, организација
прелазка на посебан план и
програм.
Договорен је начин реализације
часова у току настава на
даљину. Насатава ће се
одвијати путем друштвених
мрежа (вибер, месинџер, мејл и

Задовољни смо резултатима са
такмичења и разговарали смо о
укључивању што већег броја
заинтересованих ученика у
раду школских секција.
Ученици су постигли запажане
резултате и поједини ученици
су остварили пласман на
државном такмичење.
Већина ученика је вредно
вежбала на часовима и
препоручено им је да наставе
са вежбањем и код куће.
Задовољни смо резултатима са
такмичења и разговарали смо о
укључивању што већег броја
заинтересованих ученика у
раду школске секције.
Родитељи су се у великом
броју одазвали са жељом да им
деца похађају школу тениса.
Консултација је свакодневна
по потреби, размена онлајн
материјала, презентација.
Ученице у великој мери
укључују у рад путем онлајн
алата. Ученицима који нису у
могућности да прате наставу
слати штампани материјал и
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Анализа стручног
усавршавања у току
годиине,
Договр око подела
диплома и
похвалница за
ученика осмих
разреда.
Анализа успеха
ученика у другом
полугодишту
-Извештај стручног
већа за физичко
васпитање 2019-2020
године
-Вредновање

Мере за унапређење
рада

25.05.2020.

Онлајн (путем
мејла, гугл
учионици)

остале платформе за онлајн
наставу)
Присуствовали смо семинарима
и одржали смо угледне часове
које смо заједнички
анализирали.
Предложили смо ученике за
дипломе и похвале као и
спортисту генерације.

задатке преко разредног
старешине.
Констатовали смо да су
семинари веома корисни за
напредовање рада у настави.
Имамо велики број ученика
који су заслужили дипломе и
похвале.

Рад током школске године и
Сарадња у оквиру актива је
током наставе на даљину се
била на коректном нивоу,
одвијао према плану.
посебно у току наставе на
Задовољни смо залагањем и
даљину.
радом ученика током рада на
Овај вид комуникације
даљину. У току наставе на
(вибер,мејл,..) који је остварен
даљину потешкоће су
у току ванредног стања
превазиђене. Састанци су се
свакако задржати као добру
реализовали путем мејла и
праксу у организовању и
настава и комуникација са
остваривању планова.
ученицима уз помоћ онлајн
платформи (гугл учнионице,
месинџер...)
Током рада на даљину закључили смо да је приближавање теоретског дела учења (историјат, правила
игре, исхрана, хигијена...), било приступачније у односу на рад током редовне наставе.
Недостаци оваквог начина рада на даљину су што нисмо имали адекватан увид у рад и напредовање
ученика.
11.06.2020.

Онлајн (путем
мејла, гугл
учионици)

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНЕ ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада сртучног већа: Лаура Шандор
Чланови стручног већа: Симонида Ђорђевић, Станко Патарчић, Шандор Тамаш, Атила Шалата
Број планираних састанака:5
Број реализованих састанака:6 и 3 договора око избора уџбеника
ТЕМЕ(ДНЕВНИ РЕД)
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
-Избор руководиоца /
28.08.2019 Централни
На састанку су присуствовали сви
Састанак је одржан према
председника Тима и
.
објекат
чланови, и једногласно смо донели
устаљеном току.
заменика, записничара
одлуку о председнику и плану рада.
-Доношење Плана рада
Тима
-Подела обавеза и
задужења
-Разно: Слободне
28. 08.
Централни
У протеклој школској години било је
Ради квалитетенијег
наставне активности
2019.
објекат
велико интересовање ученика за
остваривања програма
слободну наставну активност ЦСВ.Због потребно је преусмеравање
немогућности да се у толиком броју
на друге наставне слободне
оствари ова октавнист договорено је да
активности.
се ученици распореде по осталим
слободним наставним активностима.
-Анализа успеха ученика 15. 10.
Централни
Настава се одвиња по плану.
Већа ангажованост у раду
првог квартала школске
2019.
објекат
са талентованом децом.
године
-Разно
-Анализа успеха ученика 17. 01.
Централни
Напредовање ученика на
Већа ангажованост
у првом полугодишту
2020.
објекат
задовоњавајућем нивоу.
даровитих ученика у
-Разно: Припрема за
Договори у вези са припремама
припреми школских
школске прославе
школских манифестација.
приредби.
Избор уџбеника за
12. 03.
Централни
Изврешена је анализа и донаета је
Предност е уџбеника у
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школску годину 2020/21

2020.

објекат

Избор уџбеника за
школску годину 2020/21

18. 04.
2020.

за школску годину
2020/21

24.5.2020.

-Договори у оквиру
актива о реализацији
насатаве у току
ванредног стања.
-Настава на даљину и
евентуалне потешкоће.

Током
марта,апр
ила и маја

Онлајн
(путем
мејла, вибер
групе)
Онлајн
(путем
мејла, вибер
групе)
Онлајн
(путем
мејла, вибер
групе)

-Анализа успеха ученика
у другом полугодишту
-Извештај актива
вештине 2019-2020
године
-припрема школске
приредбе
-Разно

30. 06.
2020.

Мере за унапређење
рада

Централни
објекат

одлука о избору уџбеника за ликовну
културу и музичку културу (5,6,7.
разред)- српски језик
Договор о избору уџбеника за ликовну
културу и музичку културу на
мађарском језику за 7. разред

настави.

Донета коначна Одлука о избору
уџбеника за 5,6,7. разред на српском и
на мађарском језику (ликовна
култура,музичка култура)
Договорен је начин реализације часова
у току настава на даљину. Насатава ће
се одвијати путем друштвених мрежа
(вибер, мессенгер, мејл и остале
платформе за онлајн наставу)

Предност е уџбеника у
насатави.
Ученици се у великој мери
укључују у рад путем
онлајн алата.Ученицима
који нису у могућности да
прате наставу слати
штампани материјал и
задатке преко разредника.
Сарадња у оквиру актива је
била на коректном нивоу,
посебно у току наставе на
даљину.
Овај вид комуникације
(вибер,мејл,..) који је
остварен у току ванредног
стања свакако задржати као
добру праксу у
организовању и
остваривању планова.

Рад током школске године и током
наставе на даљину се одвијао према
плану.Успех ученика је сасвим солидан
ако се узму у обзир околности у којима
се настава одвијала.
У току наставе на даљину потешкоће су
превазиђене и настављен је рад.
Сасатанци су се реализовали путем
вибера и мејла а настава и комуникација
са ученицима уз помоћ онлине
платформи (гоогле
учионице,месинџер,..)
Рад са ученицима путем онлајн платформи се показао као користан и треба га задржати и у
наредној школској години.
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3.9. Органи школе- извештаји стручних Актива школе
3.9.1Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада разредног већа: Данијела Ђедовић - педагог
Чланови: Дамир Ишпановић – професор српског језика
Тинде Торма – професор разредне наставе
Паулина Миланковић – професор разредне наставе
Ленке Коблехер – професор разредне наставе
Даниела Летовић - професор разредне наставе
Наталија Тадић –професор физичког васпитања
Тимеа Чикош – професор разредне наставе
Анико Бајус – професор разредне наставе
Број планираних састанака: 4
Број реализованих састанака: 6
ТЕМЕ (ДНЕВНИ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА
ВРЕДНОВАЊЕ,
РЕД)
(ЗАПАЖАЊА)
ПРЕПОРУКЕ
-Избор руководиоца
10.09.2019. У
За боље и ефикасније
Изнете су идеје и
-Доношење Плана рада
канцеларији
напредовање ученика који планиране
Актитва
стручне
су подељени на А и Б
активности током
-Детаљно упознавање
службе школе модел, учитељице првог
спортске недеље,
актива са садржајем
разреда у Шабачком
дечје недеље и
Шкослког програма
објекту ће наставу вршити новогодишње
-Израда Анекса
на два нивоа, тј. према А и радионице и вашар.
Школском програму
Б моделу из српског језика Планирају се и
-Пројекат А и Б наставе
и математике. У претходне представе за децу
у Шабачкој
две године се показало да
током првог
-Преглед и утврђивање
су ученици у различитим
полугодишта као и
делова докумената које
групама различито
различите
треба допунити /
напредовали, али и да је
активности кроз
изменити
индивидуализовани
реализацију
приступ са новоима
секција.
делимично побољшао
резултате на крају I и II
разреда. У оквиру чланова
Актива су подељени
задаци за прикупљање
извештаја, од учитељице
које раде по А и Б моделу
у Шабачкој школи.
Aнaлизa успeхa
учeникa нa крajу 1.
квaртaлa – извeштaj
(стaтистичкa и
квaлитaтивнa aнaлизa)
- Прaћeњe и
врeднoвaњe рaдa

11.11.2019.

Учионица у
централној
школи

Чланови Тима за ИОП и
индивидуализацију су
сачинили документацију
потребну за сваког
ученика који изискује
додатну подршку.
Израђених ИОП-а 46 (14 у
разредној настави и 32 у

Чланови Актива су
заједно прегледали
садржај Анекса
Шкoлскoг
прoгрaмa.
Разговарало се о
могућим
променама што се
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вишим разредима) што је
4,4% на нивоу школе.
Индивидуализација има
мање него у претходној
школској години, 78
укупно (62 у нижим
разредима и 16 у вишим
резредима). Праћење
ИОП-а се врши
континуирано од стране
предметних наставника,
СТИО тима и стручне
службе школе.

учeникa кojи рaдe пo
ИOП-у (aнaлизa)
- Припрeмa извeштaja
зa Нaстaвничкo вeћe

-Aнaлизa успeхa
учeникa нa крajу 1.
пoлугoдиштa –
извeштaj (стaтистичкa
и квaлитaтивнa
aнaлизa)
- Извeштaj o
рeaлизaциjи
инклузивнoг прoгрaмa
- Рaзмaтрaњe дaљих
aктивнoсти
-Прaћeње рeaлизaциje
Шкoлскoг прoгрaмa
- Припрeмa извeштaja
зa Нaстaвничкo вeћe
-Прикупљaњe пoдaтaкa Јун, 2020.
oд учитeљa и
нaстaвникa o
спрoвeдeним завршним
тeстирaњимa учeникa
- Припрeмa извeштaja o
зaвршним тeстирaњимa
учeникa
- Прoцeнa
oствaрeнoсти шкoлскoг
прoгрaмa пo рaзрeдимa,
стручним вeћимa и
oблaстимa прeдмeтa
- Изрaдa зaвршнoг
извeштaja o
рeaлизaциjи Шкoлскoг
прoгрaмa
- Aнaлизa рaдa Aктивa

активности ученика
тиче који немају
дигиталну технику
нити рачунаре да
би пратили задатке
и слали домаће
задатке.

Није одржан
због
пандемије
грипа и
касније
ванредног
стања где се
настава
реализавола
на даљину

Није одржан
због
ванредног
стања
Учионица

Изнети су предлози за
даљу реализацију наставе
у наредној школској
години на основу
овогодишњег искуства у
раду са децом на даљину.
Очекују се даље смернице
за рад у новој школској
години са инструкцијама
за појачану здравствену
безбездност услед
епидемије Ковид 19
вируса.
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у oвoj шкoлскoj гoдини
Изрaдa зaвршнoг
извeштaja o
рeaлизaциjи Шкoлскoг
прoгрaмa
Aнaлизa рaдa Aктивa у
oвoj шкoлскoj гoдини

У току
августа

Учионица

Чланови актива су
међусобно сарађивали
током школске године.

Чланови актива за
развој школског
програма
руководство школе.

Чланови Актива су заједно прегледали садржај Анекса Шкoлскoг прoгрaмa.
Разговарало се о променама плана и програма који је уследио због ванредног
стања у земљи услед пандемије вируса. Током септембра месеца биће потребно
програм усладити са плановима који ће бити о у складу са наставним
јединицама на РТС програму због ванредних мера и стања са вирусом у
Србији. Такође, измене се прате од стране директорке и стручне службе школе
које саветодавно усмеравају наставни кадар на израду планова и извештаја на
основу нових упутстава.

3.9.2.Извештај о раду Стручног Aктива за развојно планирање

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА АКТИВА ЗА
РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ
Актив за развојно планирање током школске 2019/2020. године имао је следеће задатке:
 израда Годишњег плана рада Aктива за школску 2019/2020. год.;
 израда Акционог плана за школску 2019/2020. год.;
 упознавање чланова колектива са садржајем Акционог плана за школску 2019/2020. годину,
као и са извештајем о реализацији Развојног плана за школску 2019/2020. год.;
 представљање Акционог плана за школску 2020/2021. год. и Годишњег извештаја за школску
2019/2020. год. члановима Школског одбора;
 израда извештаја о реализацији Развојног плана школе за школску 2019/2020. год.
У оквиру израде Годишњег плана рада Aктива дефинисани су задаци, циљеви које је
потребно постићи тим задацима, као и методе за њихово остваривање.
Чланови колектива су у септембру месецу упознати са детаљним садржајем Акционог плана
за школску 2019/2020. год. који је и усвојен, као и са извештајем о реализацији задатака који су били
постављени Акционим планом за школску.
Акциони план и Годишњи извештај су у септембру месецу представљени члановима
Школског одбора. Чланови Школског одбора нису имали никакве примедбе на представљене
документе.
Наведени задаци Aктива за развојно планирање реализовани су у оквиру 3 састанака и
много радних договора уживо и онлајн које је Актив одржао током школске 2019/2020. год. Одзив
чланова Актива на овим састанцима био је добар и сви чланови су активно учествовали у раду.
Овакав одзив, ангажовање и учешће чланова Актива допринело је да сви задаци и друге предузете
активности буду ефикасни и целисходни. Интересовање чланова Актива за учествовање у раду било
је велико због чега је Актив ефикасно и у потпуности испунио све своје обавезе.
Начин праћења остваривања активности:
Реализацију задатака Актив је пратио путем извештаја.
Самовредновање рада
Актив за развојно планирање је делимично реализовао планиране активности. Чланови Актива за
развојно планирање израдиће извештај о реализацији Развојног плана у јуну месецу и поднеће га
Школском одбору као и члановима колектива у септембру школске 2020/2021. год.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Председник актива: Александра Ступар Брујић – наставник математике
Чланови: Лидија Миланковић – професор разредне наставе, заменик, Зорка Куљић – професор
разредне наставе, Сузана Мађаревић – професор разредне наставе, Бетина Куњи – професор физичког
васпитања, Жужана Кокић Дели – професор немачког језика, Ева Боршош – професор разредне
наставе, Снежана Глигорић – професор разредне наставе
Број планираних састанака: 5
Број реализованих састанака: 3
ТЕМЕ (ДНЕВНИ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ,
РЕД)
ПРЕПОРУКЕ
1. Преглед
30.8.2019. У
Чланови Актива добили су на План састанака:
Годишњег
учионици увид предлог Годишњег плана 1. састанак –
плана рада
школе у
рада Актива и једногласно га августАктива за
централној усвојили. У плану рада Атива је септембар,
развојно
згради
предвиђено пет састанака у току 2. састанак –
планирање
ове школске године.
децембар,
2. Доношење
Чланови актива су упознати са
3. састанак –
Годишњег
Евалуацијом развојног плана
јануар,
плана рада
школе за школску 2018/2019.
4. састанак –
Актива за
годину. Уз мале допуне извештај о
март и
развојно
реализованим задацима ће бити
5. састанак – јун.
планирање
представљен директору школе, а
По потреби
3. Евалуација
потом и члановима Педагошког
састанци Актива
развојног плана
колегијума, Савету родитеља и
ће се одржавати и
за школску
члановима Школског одбора.
ван плана
2018/2019.
Извештај о реализацији Развојног
састанака.
годину
плана за школску 2018/19. годину
4. Доношење
се налази у Годишњем извештају
Акционог плана
школе и исти смо проучили да би
за школску
нови чланови Актива стекли
2019/2020.
потребне информације о
годину
функционисању Актива.
5. Подела задатака
На основу годишњег извештаја
у оквиру
израдили смо нацрт Акционог
Актива за
плана за наредну школску годину.
сваког члана
Све предлоге које су имали
6. Разно
чланови Актива унети су у
Акциони план. Уз одобрење
директора Акциони план ће бити
представљен на Педагошком
колегијуму као и на првом
састанку Школског одбора.

1. Разматрање
спроведених
активности
планираних у

4.1.2020.

У оквиру Актива поделили смо
задужења.
Учионица Анализиране су спроведене
у
активности и пројекти у првом
централној полугодишту и предочене
школи
активности и пројекти које треба

Препорука:
На следећем
Наставничком
већу
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РП-у за текућу
школску
годину.
2. Читање
појединачних
достављених
извештаја о
реализованим
активностима.
3. Разматрање
даљих
активности –
подела нових
задатака у
оквиру Актива.
4. Разно

1. Подела
задужења
унутар тима
за годишњи
извештај о
реализацији
Развојног плана
школе за школс
ку 2019/2020.
годину
2. Састављање

1.7.2020.

У
учионици
централне
школе

реализовати током другог
полугодишта.
Донета је одлука да се
полугодишњи извештај о раду
Актива више неће радити, већ
само на крају школске године.
Сваки наставник дужан да на
крају ШГ преда извештај о
стручном усавршавању.
Оствареност образовних
стандарда од ове ШГ мериће се и
помоћу критеријумских тестова
на полугодишту. Наставници
предмета који се полажу на Малој
матури (7 предмета) су дужни да
ураде, поред иницијалног и
годишњег тестирања,
критеријумско тестирање.
Сваки наставник предметне
наставе је у обавези да у току 2.
полугодишта, а најкасније до
краја априла, оде у две посете у
четврте разреде ради упознавања
ученика са својим предметом ради
лакшег преласка ученика из
нижих у више разреде. На
огласној табли школе биће окачен
план посета како би сваки
наставник могао евидентирати
своју посету.
У обавези сваког наставника
предметне и разредне наставе је
да одржи један огледни/угледни
час, а најкасније до краја априла.
Председницима Актива предмета
који се полажу на Малој матури
биће послат План за припремну
наставу који се налази у
Развојном плану школе.

наставницима
скренути пажњу
да сваку
активност коју
реализују морају
и да
евидентирају, јер
се дошло до
закључка да
наши наставници
много активности
реализују, али
немају навику да
то и забележе.
Следећи састанак
Актива заказан је
за прву недељу
априла, када ће
чланови
саставњати
анкету за
наставнике о
реализованим
активностима
током школске
године.

Анализиране су спроведене
активности у другом
полугодишту.
Константовано је да због наставе
на даљину услед пандемије
COVIDA 19 многе активности
нису спроведене, као ни
планирани пројекти.
Чланови тима су на основу
Акционог плана за школску
2019/20. годину саставили питања

Препорука:
Актив ће се
састати средином
августа, а након
завршетка
годишњих
одмора
наставника, како
би комплетирали
годишњи
извештај о
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питања за
анкетирање
наставног кадра
школе ради
годишњи
извештај о
реализацији
Развојног плана
школе за школс
ку 2018/2019.
годину
3. Разно

Aнaлизa рaдa
Aктивa у oвoj
шкoлскoj гoдини

за анкетирање наставника о
спроведеним активностима у току
школске године.
Анкета ће бити направљена
помоћу гуглових упитника и
послата свом наставном кадру
школе.
Тим Актива за развојно
планирање чека да све колеге
попуне РП извештај 2019/2020.
како би имали све потребне
податке за унос у годишњи
извештај.
Актив је поделио задужења
унутар Актива где ће сваки члан
добити део од две области које
чини годишњи извештај:
1. Настава и учење
2. Подршка ученицима
Један од наредних задатака је да
се извуку и сортирају сви
потребни подаци из анкете и
унесу у годишњи извештај.

реализацији
развојног плана.

Чланови актива су међусобно сарађивали током школске године. Седнице
актива сазивао је и њима руководио председник актива. Због пандемије ковид
вируса актив није одржао два планирана састанка током другог полугодишта.

3.10. Органи школе- извештаји стручних тимова школе
3.10.1.Тим за самовредновање
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Председник: Aгота Пап
Чланови тима: Марија Урбан Маргит, Ирса Исић, Рудић Весна, Ева Францишковић, Ђенђи Кираљ Пољаковић, Агнеш
Дудаш, Изабела Пејовић, Тајана Штефковић (представник Савета родитеља)
Број планираних састанака: 5
Број реализованих састанака: 5
ТЕМЕ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ, ПРЕПОРУКЕ
(ДНЕВНИ
РЕД)
Избор
28.9.2019. Централни
Председник:
Агота
Пап, Разматрање проширења тима у случају
руководиоца –
објекат
заменик:
Рудић
Весна, потребе. Следеће године укључити у рад
председника
Тима више наставнике предметне
записничар: Ирса Исић.
Тима
и
наставе.
заменика,
записничара
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Доношење
Плана
рада
Тима

28.9.2019.

Централни
објекат

План рада Тима за школску
2019-2020 годину се доноси
на основу недостатака
претходне године и на основу
обједињеног извештаја за
периодходне шк. год.

Прати се и Развојни план школе која
предвиђа период од 2018-2022.

Избор
нових
области
–
Настава
и
учење,
Постигнуће
ученика,
Програмирање,
планирање
и
извештавање

28.9.2019.

Централни
објекат

Сваке шк.год. ће се
вредновати област: Настава и
учење и Постигнуће ученика.
У шк. 2019-2020. год. се још
додаје област Програмирање,
планирање и извештавање.

За постигнуће ученика ће се гледати
успех на: иницијалном тесту,
критеријумском тетси (крај првог и
другог полугодишта), сумативне оцене
на крају шк.год., а код осмака успех на
пробном ЗИ-у и на ЗИ-у. У оквиру
Наставе и учења ће се наставити са
посетом часова и са анализом протокола
за праћење рада наставника. Нови
област ће се анализирати прегледом
основне документације: Школски
програм, Годишњи план рада, Развојни
план школе, оперативним/акционим
плановима органа, тела, тимова,
стручних сарадника и директора,
Годишњи извештај, глобални и
оперативни планови наставника,
припреме наставника.

Подела обавеза
и
задужења
унутар Тим-а за
истраживање
изабраних
области
у
2019/2020. шк.
години.

28.10.2019
.

Централни
објекат

Наставници су скоро сви
послали
успех
на
иницијалном тетсу. Припрема
се анализа успеха на крају
првог
квартала.
Анализа
постигнућа ученика ће се
обавити крајем шк. године.
Посете часова су испланиране
са стране стручних сарадника
и
директора
школе.
Наставници су обавештени.
Посете су у току. Преглед шк.
документације
се
врши
континуирано. Анексирани су
промене
у Шк.програму.
провера документације по
сатндардима ће се делимично
вршити
током
зимског
распуста.

Завршни извештај се пише у августу,
кад су већ сви подаци доступни као што
су резултати са ЗИ.

Анализа
података
добивених
сарадњи
породицама

14.1.2020.

Централни
објекат

Анкетирање о сарадњи
родитеља и школе је
реализовано на састанку
Савета Родитеља. Подаци су
унети електронски, обрада
података је још у току.

о
са
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14.1.2020.

Анкетирање о
сарадњи
родитеља и
школе на тему
Учење на
даљину, која ће
се реализовати
на Савету
родитеља, дана
11.6.2020.
Мере за
унапређење
рада:

10.6.2020.

Централни
објекат

Онлајн

Треба да се направи онлајн
упитник за ученике на тему
шта су њихова интересовања?
Реализација анкетирања је
предвиђена до марта.
Тим разматра могућност
обраде података успеха на
крају четвртог, на крају првог
полугодишта у петог, и успех
на крају петог разреда „прелезак из четвртог у пети
разред“, да се открију
могућности за побољшање
постигнућа у петим
разредима.
Тим даје идеју за расписање
интерног конкурса за избор
најбољег одељења унутар
генерације. Циљ је постизање
јаче мотивације за учење, за
боље понашање, за учешће у
разним хуманитарним
акцијама, и на такмичењима,
да се ради на кохезији унутар
сваког одељења, да се
пробуди такмичарски дух
између одељења и да се
смањи предрасуда према
ученицима са добрим
успехом. Све ове чињенице
би биле бодоване, и предлаже
се поновно увођење свеске
где се оцењује рад одељења
на сваком часу. Конкурс би
био отворен од 1. фебруара до
1. јуна, и свако одељење, која
побеђује добије заједнички
поклон (нпр. ваучер,
улазнице, итд.)
Анкетирање о сарадњи
родитеља и школе је
реализовано на састанку
Савета Родитеља. Подаци су
унети електронски, обрада
података је још у току.
Резултати ће бити
презентовани на следећем
наставничком већу.

Постигнуће ученика ћемо мерити на
основу успеха на крају шк.год., пробног
завршног испита, завршног испита,
иницијалног и критеријумског теста.
Настава и учење ће се мерити: на основу
прегледа основних докумената и посете
часова.
Програмирање, планирање и
извештавање: преглед основних
докумената и кратка анкета за
наставнике у току фебруара (1.3.1.,
1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5.).
Тим даје предлог да се укине А и Б
модел у четвртом разреду ради
привикавања ученике на захтеве и
потребне исходе у вишим разредима.
Идеја о избору „најбољег одељења“
неће се спровести ове шк.год. али у
будуће ћемо поново разматрати.

У случају наставка учења на даљину од
следећег шк.год. желимо избећи
мањкавоцти добивени као резултати
анкетирања. У августу се анкетирају и
наставници о онлајн учењу.

Треба да се мења структура Тим-а, да се укључе више и наставници предметне наставе, и да се мења
председик Тим-а. Да искористимо могућност онлајн састанака и у будуће.
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3.10.3.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у школској 2019/20. год.
Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у школској 2019/20. год.
Председник: Сабо Секе Изабела, психолог
Чланови: Весна Вајс - директор, Гордана Поњаушић- секретар школе, Рејхана Саити - педагошки
асистент,Маја Дамњановић, учитељ (објекат Шабачка),Весна Рудић, учитељ (објекат Шабачка), Хермина
Ковач, вероучитељ Гал Ангела, учитељ (објекат Келебија), Ковач Чаба, наставних енглеског језика Јухас
Шандор професор физичког васпитања,Лидиа Мезеи учитељ (објекат Салаи), Миленко Илин професор
географије (координатор ђачког парламента) Лаура Шандор (наставник ликовне културе ) Атила
Паточкаи (представник Савета родитеља)
Број планираних састанака: 6
Број реализованих састанака: 9
ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД)

ВРЕМЕ

МЕСТО

1) Планирање рада

22.8.2019.

учионица
бр 1

АНАЛИЗА
(ЗАПАЖАЊА)
1-

2)планирање предстојећих
активности:

2- договор

2а). Упознавање са правилима
понашања у школи, правилником о
дисциплинској и материјалној
одговорности ученика, Конвенцијом
о дечјим правима, ненасилном
комуникацијом

2а- прослеђивање
постојећих материјала
новим старешинама,
размена искуства
(презентације,
радионице...)
припремање чланова
ђачког парламента од
стране психолга да
одрже предавањедискусију на тему
права деце током дечје
недеље
Израда плаката

2.б) Oтварање и састављање
одговора на ученичка анонимна
писма из кутије поверења одн.
Преузимање потребних корака

2.

Између седница континуирано до
увођења ванредног стања:

3.

Седнице тима у ужем саставу – због
појединачних случајева насиља 3
нивоа, или када је потребна тимска
процена ситуације и планирање

2.б)Психолог ИСС и
вјероучитељка Х К
Месечно крајем сваког
месеца отварају кутију
Састављају писмо,
листа одговора,
преносе информације
директору по потреби

ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
1)Донешен годишњи план
тима
2)планирано је ангажовање
чланова за активности до
дечје недеље, када се
планира следећи састанак
2а) сваки учитељ/ одељењски
старешина је реализовао
предвиђене садржаје са
ученицима и родитељима.
Добили су и готове
материјале, и користили
своје изворе и разменили
примере добре праксе
Већина представника се
веома добро снашло у улози
предавача и договорено је да
ћемо их и даље обучавати за
даљу вршњачку едукацију:
следеће теме ће бити
превенција трговине људима
и реституција (ДКР)
2б) У току школске године
је стигао мали број
анонимних писма, углавном
такви који нису захтевали
одговор (нека одељења који
су добили новог наставника
написали да им се нови
наставник више или мање
свиђа од претходног и сл
састанци тима у ужем
саставу су брз и ефикасан
начин сарадње
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даљих корака
4.

Информисање и консултације са
чланом СР пре састанка СР због
његових радних обавеза кад се у
школи одравају састанци

5.

Обележавање 18.10.2019. Европског
дана борбе против трговине људима

10-25.10.2019.

школа

радионице, предавање,
квиз
анализа резултата

2.

Сарадња са релевантним
институцијама у сузбијању и
превенцији-Центар за социјални
рад, Здравствени центар, дневни
центар, МУП- одељење за
малолетничку делинквенцију, суд...

током године
до 15.3.2020

.

предавања стручњака
за ученике у нашој
школи.

1.

1. анализа остварености плана у
претходном периоду

30.1.2020.

2.

2. планирање предстојећих
активности:

3.

Укључивање
институција у
решавање случајева
насиља, и
ѕанемаривања.

2.а) поделити крајем
зимског рапуста
помоћни материјал

2.а) Школска акција избора водећег
ученика сваког одељења - Друг за
пример - проглашење 27. јан.

4.

2.б) обележавање 2. дана 2. недеље,
2. месеца – дана безбедног
коришћења интернета

1.

Договор и израда информативног и
превентивног материјала на тему
дигиталног насиља и безбедности на
интернету – с обзиром на увођење

друга
половина
марта
2020.

2.б) припремљени
материјали за дан
безбедног коришћења
интернета (плакат,
презентација, квизови
радни листићи за децу,
флајери за родитељ е...
Расписан конкурс за
ликовне и/или
литерарне радове
израђен информативни
и превентивни
материјал од стране
стручне службе и
прослеђен одељењским

припремљени материјали,
обучени ученици- вршњачки
едукатори, радионице
одрађене у сваком одељењу,
одржана трибина од стрне
вршњачких едукатора
осмака, састављен онлајн
квиз знања и анализирани
резултати
укључени ЦСР и МУП и ШУ
у решавање случајева када је
то потребно. Одржана
превнтивна предавања и
радионице (МУП Основе
безбедности деце“ –
предавања радника МУПа1,4,6 разред, Завод за јавно
здравље – превенција
злоупотебе ПАС 7. разред
ученици родитељи и
наставниции патронажна
служба сви разреди) до 15.
марта
Психолог је ишла на Суд за
високотехнолошки криминал
као у сведок у једном случају
дигиталног насиља- који је
школа још претходне
школске године пријавила
полицији.
Остварено. разрађен
материјал за ОС са
критеријумима је допринело
да буду изабрана деца која су
се стварно другарски
понашају.
припремљени материјали за
дан безбедног коришћења
интернета су били корисни и
занимљиви, а конкурс за
ликовне и/или литерарне
радове је обустављен, јер је
настава обуставвљена

ниједанслучај дигиталног
нассиља није пријавњен.
Након завршетка школске
године смо ипак сазнали да
је било пар случајева насиља
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настааве на даљину

старешинама

1.

учешће на онлјн конкурсу на тему
превенције насиља

1.

Учешће на међународном ликовнолитерарно- новинарском конкурсу
за пропагирање толеранције
„богатство различитости „

учитељица Ангела Галчлан тима са својим
одељењем снимила
филм
учитељица Ангела Галчлан тима са својим
одељењем слала радове

1. нивоа, но ни су решени
интервенцијом одељењског
старешине и родитеља

На међународном конкурсу
је освојено једно треће место
и захвалнице

остварена само у првом
полугодишту

Спортска недеља – једном у
полугодишту – у духу фер-плеја, са
сазнајном и емотивном припремом
за фер плеј игру и навијање
Анкетирање ученика о насиљу у
циљу снимања стања

1.

Евалуација предузетих
акција смањивања насиља, извештај
о раду

није
реализовано

анкете су
припремљене,

анкетирање није реализовано
због обуставе наставе.

Стручно усавршавање у области превенције:
- започет семинаар « да нам антидискриминација будеинспирација»- тродневна обука је започета- два дана су
реализованиа онлајн, а трећи дан је одложен за наредну школску годину. Учествовало 3 члана тима (Весна Вајс, Маја
Дамњановић и Изабела Сабо Секе, и још један члан стручне службе, педагог Маја Шаравања
- директор, Весна Вајс је укњучен у тим за борбу против трговине људима на локалу.
- психоог Изабела Сабо Секе је покађала трећи део обуке за просветне саветнике спољне сараднике против насиља.
 Подтимови у сваком објекту, задужени су да се старају о томе да се по објектима евидентирају све превентивне
активости, и да константно буду доступни потребни документи, као и мали водич који им може бити смерница.
Такође треба да се брину о томе да се плакати са документима, табелама, графиконима и контактима (нивои
реаговања, кораци у реаговању, чланови тима...) одржавају и освежавају новим подацима
У току школске године тиму је јављено 18 случајева 2 и 3 нивоа насиља односнон случајева где је тим требао да помогне
одељењском старешини у решавању случаја.
 физичко насиље 15 случајева, 1 случај увреде части и достојанства ученика од стране ученика, 2 случаја увреде
угледа частии достојаства запосених од стране родитеља (један случај су поновљена вређања) дигитално насиље 1
случај, један случај изнуђивања новца и 2 случаја уношења опасних предмета у школу.
 Два случаја се десило међу ученицима у објекту у Шабачкој улици (ван школе и наставе) а све остало у централној
школској згради и скоро све у вишим разредима. Дав конфликта се десило у ђачком аутобусу и на аутобуској
станици. Овај број је мнного мањи него и ранијих година због тога што од 15. марта настава се одвијала на даљину.
 ИПЗ је у сарадњи са родитељима израђен за 13 ученика.
 план Друштвено-корисног рада је израђен за ученике који имају изречене мере. План ДКР је израђен за 32 ученика,
у неким случајевима се то показало као ефикасно васпитно средство, али треба разрадити механизме како да
поступамо уколико је ДКР само делимично извршен, одуговлачи се или се одради неквалитетно. Такође треба
равномерније распоредити праћење и контролу ДКР. Многи планови ДКРнису реализовани због тога што су тек били
започети кад је настава обустављена.
 Полиција је укључена у 10 случаја и то:
- крађа мобилног телефона ученика 1 случај
- узнемиравање или насиље коришћењем дигиталнних технологија 1 случај
- доношење забрањених предмета у школу 2 случаја 3 дописа (један случај је и случај насиља)
- Ударање 6 случаја 7 дописа, од тога 2 случаја у аутобусу
- 1 случај падања у несвест из непознатих разлога (тимска обрада МУП, ХП,ЦСР)
- по потреби полицији смо слали контакт податке ученика или потврдили да ли су у одређеном временском периоду
били у школи
По потреби смо обавештавали и Центар за социјални рад :
- због сумње на занемаривање ( нередовно слање детета у школу, изостајање без комуникације са старешиномнедостатак објашњења или оправдања, сумња на занемаривање здравствених или хигијенских потреба детета ) 12 дописа за
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укупно 9 породица. Од ових 2 су за време наставе на даљину због непостојања сарадње (слања ученичких радова нпр.) и
поред тога што су добијали материјале и обавештења.
- у 2 дописа за укупно 21 породица је упућена молба по упутству просветног саветника за ону децу који су престали да
похађају наставу јер се породица одселила у иностранство, стога школа не добија захтев за прводницом, стога тражили смо од
ЦСР да нам потврде да пордица више није ту. У два случаја се испоставило да се породица ипак није одселила, али нису
слали децу у школу.
- у једном случају смо обавестили ЦСР због проблема у психичком функционисању родитеља ученика,
- у два случаја смо укључили ЦСР због специфичних здравствених симптома ученика
- једном смо ЦСР обавестили о нестанку ученице која је већ била праћена од стране ЦСР
 6 дописа смо послали Школској управи Сомбор за укључивање у интервенцију
Председник Тима : Изабела Секе
Велико задовољство су нам чинили очигледно ефикасне масонвне манифестације
Сабо - психолог
уклључивањем чланова ученичког парламента. (дечја права, превенција трговине
људима). Нисмо се довољно добро сналазили кад се конкурс расписан поводом дана
безбедног коришћења интернета није реализовао због епидемије грипа, затим и
одложени термин је отказан због ванредног стања. Није реализовано планирано
анкетирање о насиљу (пар питања је уврштено у анкету за родитеље који смо задали на
Савету родитеља). Због могућности да се лични контакт и непосредна настава и у
следећој школској години буду мање застушљени, за акције и манифестације ћемо
имати резервни план де се исте реализују на даљину. Такође је потребно поред личних
сусрета и договора интензивирати сарадњу унутар тима применом дигиталних
технологија, и осмишљавање онлајн верзије свих постојећих активности
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3.10.4. Извештај о реализацији годишњег рограма рада Стручног тима за инклузивно
образовање - СТИО у школској 2019/20. год.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.
ГОДИНУ
Председник тима: Силвиа Шили, проф. разредне наставе
Чланови тима: Изабела Сабо Секе - психолог, Данијела Ђедовић - педагог, Силвија Вашархељи - проф. разредне наставе,
Љиљана Радојчић - проф. разредне наставе, Мирослава Бриндза - проф. разредне наставе, Ката Нађ Барга - проф. разредне
наставе, Ибоља Хорват (представник Савета родитеља)
Број планираних састанака: 5
Број реализованих састанака: 6 (3 уз лично присуство, 3 онлајн)
ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД)
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
Избор руководиоца – председника 10.9.2019.
Централни
Изабрали смо руководиоце Тима Више наставника
Тима и заменика и доношење
објекат
и поделили дужности. Усвојен
ангажовати у рад тима.
Плана рада Тима и подела обавеза
је план рада за актуелну
и задужења
школску годину.
Разматрање ученика који ће ове
септембар,
Централни
Према шк.год. 2018/2019
Првим и петим
школске године радити по ИОП-у
2019.
објекат
имаћемо око 50 ученика који ће
разредима продужен
и којима је потребна додатна
радири по ИОП-у 1 или 2. Број
рок до почетка октобра.
подршка
индивидуализација изнад 100.
Тражити предлоге од
наставника за ученике којима је
могуће израдити ИОП3.
Планирање хоризонталног
септембар,
Централни
Потребна је помоћ и
Током првог
стручног усавршавања (обуке) о
2019.
објекат
хоризонтално сручно
полугодишта посветити
изради и писању ИОП-а
усавршавање о инклузивном
више времена новим
раду и вођењу документације.
колегама или држати
сажету обуку.
Актив 1. и 5. разреда, (Упутства
септембар,
Централни
Организовати разговоре,
Разговор о састављању
учитељима за иницијална мерења
2019.
објекат
припремити планове и
тестова и тумачењу
и сачињавање педагошког
сагласности за кандидате.
резултата на нивоу
профила деце, прелиминарни
Актива.
разговор са родитељима,
сакупљање података и потребне
документације од логопеда, лекара
итд.)
Разговор са родитељима ученикаоктобар,
Централни
Појединачни разговори,
Важно је стална
кандидата (сагласност) –за ИОП.
2019.
објекат
потписање сагласности,
сарадња и
Формирање тимова за израду ИОП
објашњење и разговор о
транспарентност у
за сваког ученика (1. разреди, 5.
дужностима и задацима
комуникацији са
разреди)
ученика, родитеља и
родитељима ученика са
наставника.
ИОП-ом.
Подношење извештаја о раду ИОП 16.10. 2019. Централни
Планови треба да буду израђени Разговор о значају
Тимова за свако дете појединачнообјекат
за одређену особу а не за тај
рокова код израде
ИОП урађени
узраст.
планова ИОП-а.
Анализа предлога, прикупљене
16.10. 2019. Централни
Потешкоће са усвајањем
Саставити
документације и иницалних
објекат
основног нивоа.
индивидуалне тестове
мерења учитеља о деци којој је
за те ученике.
потребан ИОП.
Планирање и одржање
16.10. 2019. Централни
Саветодавни рад за
Сензибилисање
родитељских састанака у
објекат
настанике/учитеље уз помоћ
родитеља и подршка у
одељењима, формирање тимова за
стручне службе.
прихватању.
израду ИОП за сваког ученика (1.
разреди, 5. разреди)
Доношење ИОП – усвајање
31.10.2019.
Централни
Припрема документације за
Наставничко веће је
објекат
усвајање ИОП-а.
усвојио извештај.
Анализа успеха ученика који раде
децембар,
Централни
Потреба за јасну комуникацију:
Поједностаљање слања
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по ИОП-у на крају 1. полугодишта
и ревизија ИОП-а

2019.

објекат

Разговор успеху ученика који раде
по ИОП-у на крају 1. полугодишта
и ревизија ИОП-а, планирање и
израда нових ИОП-а за 2.
полугодиште
Преглед инклузивне
документације
Усвајање ревизије ИОП-а

децембар,
2019.,
јануар 2020.

Централни
објекат

наставници шаљу ревизије ОСма и стручној служби. Штампа
се у два примерака (један
примерак остаје у служби, други
се даје родитељу).
Разматрање израде нових ИОПа, прелаз са ИОП-а 1 на ИОП 2.

Јануар,
2020.
Јануар,
2020.
3.3.2020.

Централни
објекат
Централни
објекат
Централни
објекат

Вођење евиденције – чек
листови.
Припрема документације за
усвајање ревизије ИОП-а.
Разговор и анализа
документације

Састанак о инклузивној
документацији и роковима
предаје, прпреме за ЗИ

12.3.2020.

Централни
објекат

Саветодавни рад за ученике осмих
разреда са ИОП-ом и њиховим
родитељима у вези професионалне
оријентације.
Упућивање на сатанак Мреже
инклузивног образовања у ОШ
„Иван Горан Ковачић“ где се
представљају средње школе које
имају смерове погодне за ученике
са ИОП-ом

Фебруар,
март 2020.

Централни
објекат

Хоризонтално стручно
усавршавање (обука) нових,
младих колега о изради
инклузивне документације
(писање ИОП плана и ревизије)
и методике рада.
Важност личних разговора о
избору насвка учења.

Учење на даљину

Март, април
2020.

Онлајн

Договор око припремне наставе и
пробног ЗИ

Март, 2020.

Онлајн
платформа

Анализа материјала за пробни
завршни испит осмака са ИОП-ом
(матерњи језик, математика, и
предмети из комбинованог теста)

Април.
2020.

Онлајн

Задаци нису израђени у складу
са потребама сваког ученика –
исти задаци се задају већем
броју ученика.

Пробни завршни испити за
завршни испит за осмаке који су
учили по ИОП-у 2.

22-24.
Април,
2020.
1-2. јун

Штампани
материјал

Ученици су преузели тестове
пробног ЗИ.

Разматрање о побољшавању
израде документације

- анализа могућности праћења
онлајн наставе
- препорука за начин слања
матеројала, погодних
апликација, платформа
- адекватно праћење наставе
преко телевизије – за млађе
генерације (линкови)
- провера усвојеног знања према
плановима
Неизвесно је да ли ће бити
пробног ЗИ али се планирају
часови припремне наставе.

ревизије ИОП-а –
родитељски потпис се
не тражи више.
Саставити
документацију до
почетка другог
полугодишта уз
мишљење ИРК.
Јавити наставницима
недостатке.
Педагошки колегијум
је усвојио.
Анализа појединачних
тешкоћа, успеха,
усвојеног знања код
сваког ученика са
ИОП-ом.
Кратко предавање о
стању инклузије у
нашој школи – примена
препоруке.
Постављање реалних
циљева за упис средње
школе.
Састанак није одржан
због ванредног стањанедостатак
непосредних
информација је
отежало проф.
Оријентацију.
Потребна помоћ у
настави на даљину
наставницима.

У зависности од
препорука
Министарства,
прилагодићемо број,
место и начин
припремне наставе.
Разговор са
предметним
наставницима о
појединачним
потребама ученика.
За ученике са ИОП-ом
је одговарајући начин
испитивања знања.
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Израда предлога уписа у средњу
школу за осмаке који су учили по
ИОП-у 2 – слање предлога
Окружној комисији у Сомбор

Март-мај,
2020.

Појединачн
и разговори
и сусрети
(телефон,
онлајн,
лично)

Анализа успеха ученика који раде
по ИОП-у на крају 2. полугодишта
и ревизија ИОП-а.

Јун, 2020.

Централни
објекат

Усвајање ревизије ИОП-а

23.6.2020.

Сређивање документације везане
за ИОП
Припрема документације за
ученике које:
- Одлагање школовања због
незрелости за полазак у
школу
- Прелаз на ИОП2 са ИОП1
уз мишљење ИРК
- Прелаз у специјалну
школу уз мишљење ИРК
- Транзиција осмака у
средње школе
Анализа успеха осмака на ЗИ-у и
предлог уписа у средње школе.

24.6.2020.

Централни
објекат
Централни
објекат
Централни
објекат

Припрема документације за
усвајање ревизије ИОП-а.
Попуњавање чек листе – вођење
ециденције.
Захтеви се шању континуирано
уз сагласност родитеља.
Разредне старешине су
обавештени о потреби вођења
документације о транзицији.

25.6.2020.

Централни
објекат

Оцена реализације плана и
програма и рада Тима за ИО,
Евалуација и анализа инклузивне
праксе у школи, Разматрање
предлога рада за наредну школску
годину
Мере за унапређење рада:

2.7.2020.

Централни
објекат

- Сваки ученик је положио ЗИ.
- Коначни распоред ученика за
упис у средње школе на основу
ИОП-а 2 на по основу
здравственог стања.
Писање извештаја анализа
реализације годишњег плана уз
непредвиђене измене.

Јун, 2020.

Било је теже саставити реалне
предлоге него ранијих година
због отежане комуникације.
Израду документације је
отежало да је у исто време
ненајављено требало саставити
предлоге и за ученике без ИОПа (са здравственим проблемима)
и послати их и на здравствени
преглед за 2 дана.
Због ванредне ситуације
ревизије се шаљу искључиво
електронским путем.
Наставници шаљу стручној
служби и ОС-ма.

28-31. су предлози
уписа послати
Окружној комисији у
Сомбор (у року).

Препорука је да се
родитељима доставе
ревизије заједно са
сведочанством.
Препоруке прелаза
ученицима са ИОП 1на ИОП 2, или са ИОП
2 у специјалну школу.
Наставничко веће је
усвојио ревизије.
Јавити наставницима
недостатке.
Због неизвесности
завршетка шк.год.
сакупљање
документације се
реализовао касније.

Рокови за предају
документације за упис
у средње школе су
били изузетно кратки.
Председница тима
након 11 година педаје
ову функцију Аготи
Пап

Садашња разматрања, шта је оно што смо „извукли“ као добре примере и корисна
искуства а шта је оно што нас је чинило мање функционалним.
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3.10.5.Извештај о реализацији годишњег програма рада Тима за професионалну оријентацију
и каријерно вођење
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
ОРИЈЕНТАЦИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор тима за професионалну оријентацију: Данијела Ђедовић - педагог
Чланови: одељенске старешине 7. и 8. разреда
Шандор Јухас, Флоријан Лашанц К., Кристина Антал Динчић, Александра Ступар Брујић, Дамир
Ишпановић – Милица Огњеновић, Симонида Ђорђевић, Жужана Кокић Дели, Кларика Цинклер, Марија
Урбан Мартгит, Етел Зуберец, Наталија Тадић, Милан Павић и Далиборка Буквић.
Број планираних састанака: 5
Број реализованих састанака: 4
ТЕМЕ (ДНЕВНИ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ,
РЕД)
ПРЕПОРУКЕ
Поред радионица
На освноу Приручника са
1. Избор руководиоца 09.09.2019. У
учионици
које су планирене,
– председника
радионицама за 7 и 8 разреде
школе у
радиће се и КОГ 3
Тима и заменика,
(„Професионална
централној
са психолозима
записничара
оријентација, Пет корака до
згради
током другог
2. Доношење Плана
одлукео школи и занимању“
полугодишта (тест
рада Тима
ГИЗ)
,
у
вези
са
припремом
интелигенције,тест
3. Проучавање
ученика о могућностима и
способности и тест
програма
професионалне
будућим изборима школовања интересовања) који
показује за коју
оријентације и
подељене су радионице
област ученику
припрема
одељенским старешинама са
треба појачати труд
радионица
препоруком на
уколи се определи
4. Преглед и израда
најделотворније
на
основу
за одређено
докумената
раднијих година. За
занимање, као и за
потребних за
реализацију ПО и радионица
коју област је
реализацију
ученик успешнији у
Програма
истих које су обухваћене
професионалне
Планом рада додатну подршку односу на друге и
које су сфере
оријентације
ће имати одељенске
интересовања
5. Подела обавеза и
старешине од педагога и
ученика. План рада
задужења,
психолога
школе
на
оба
ПО за разредне
требовање
наставна
језика.
старешине налази
материјала који су
се у стручној
Проучавање
програма
ПО
као
потребни за
реализацију
и других могућности које нам служби школе.
радионица
Град нуди (сајам образовања,
промоција средњих школа,
инфо обавештења итд.) биће
довољене као информација и
припрема будућих осмака за
избор и могућности свог
будућег занимања.
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1. Извештај о
реализацији до
сада одржаних
радионица и
активности
2. Упознавање
одељенских
старешина,
наставника
матерњег језика и
наставника
ликовног
(8.разреда) са
активностима ПО
тима
3. Припрема
радионице ПУТ
СПОСОБНОСТИ
(подела обавеза и
задужења)
4. Размартање
семинара и обука
за стручно
усавршавање
чланова Тима
Разно

06.11.2019.

Учионица
у
централној
школи

Основне активности за
школску 2019/2020. годину су
информације на основу којих
ће ученици моћи проценити
своје способности и
интересовања за одрежена
занимања и даље школовање.
Наставницима је подељен
приручник Пут способности
са радним материјалом на
српском и мађарском
наставном језику па ће на
основу плана Чосова
организовати радионице
унутар својих одељења. За
седме разреде је планирано
шест радионица из
приручника.

Могућности које
нам Град нуди
(сајам образовања,
промоција средњих
школа, инфо
обавештења итд.)
биће довољне као
информација и
припрема будућих
осмака за избор и
могућности свог
будућег занимања.
Уз часове и ЧОСове професионалне
оријентације
помоћи ће се деци у
избору између
понуђених смерова
у средњим школама
и личних
могућности на
основу знања
тј.броја бодова на
завршном тесту.

1.
Успостављање
сарадње са
предузећима,
установама и
средњим школама
2.
Анализа
реализованих тема
на ЧОС-у у вези са
ПО и договор за
реализацију у
2.полугодишту
3.
Реализација
одржаних
радионица и
активности по плану
за ПО
4.
Планирање
испробавања и
праксе у установама
и предузећима
5.
Припрема
извештаја за
Наставничко веће
1. Праћење

24.01.2020.

У
учионици
централне
школе

Чланови ПО тима су
обавештени о реализованим
радионицама током школске
године по препорученом
издању „Пет корака до одлуке
о школи и занимању“.
Одељенске старешене су на
Чосовима одрадили
упознавање ученика са
процесом полагања завршног
теста и динамиком уписа у
средње школе.

Препорука: часови
ликовног са темом
ПО – занимања
Посета привредног
предузећа и опис
делатности и
производње.
Посета

Није
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одржан
због
ванредног
стања

реализације –
извештавање
одељенских
старешина о
реализованим
активностима
2. Преглед и анализа
ученичких
портфолија
3. Упознавање са
предлогом плана
уписа у средње школе
4. Разно
1.Изрaдa зaвршнoг
извeштaja за
Наставничко веће о
реализацији програма
ПО
2.Aнaлизa успеха
учениак на завршном
испиту од стране
одељенских
старешина
3. Анализа рада Тима
у овој шкoлскoj
гoдини иизвештај о
раду
4. Предлози за
унапређење рада
Тима
5. Разно
Aнaлизa рaдa Aктивa
у oвoj шкoлскoj
гoдини

29.06.2020.

Учионица
у згради
централне
школе

Изнети су предлози за даљу
реализацију наставе у
наредној школској години на
основу овогодишњег искуства
у раду са децом на даљину.
Очекују се даље смернице за
рад у новој школској години
са инструкцијама за појачану
здравствену безбездност услед
епидемије Ковид 19 вируса.
Од укупно 115 ученика који су
полагали завршни испит ( 51
ученика на мађарском и 64 ученика
на српском језику), 113 ученика
наставља школовање у некој од
средњих школа. Дакле, 80 %
ученика уписало је своју прву жељу,
11% другу,
4% трећу,
4% четврту и
2 % пету жељу.
1% шесту жељу

Предлози за рад у
ванредним
околоностима
изазваним Ковидом
19 за наредну
годину су
делимично
предвидиви због
искуства током
другог
полугодишта.
Припремна настава
и све остале
активности
реализоваће се на
основу препорука
Министарства
просвете.

Чланови актива су међусобно сарађивали током школске године. На
последњем састанку ове школске године разговарали о променама плана и
програма који је уследио због ванредног стања у земљи услед пандемије вируса.
Уколико се током 2020/2021. школске године поново пређе на учење на даљину,
претпоставка је да ће се и припремна настава организовати у одређеном облику
путем РТС програма или посебних ликова у дигиталној учионици. Због
ванредних мера и стања са вирусом КОВИД 19 у Србији све планиране
радионице ПО нису одржане. План за наредну школску годину се прати од
стране директорке и стручне службе школе које саветодавно усмеравају
наставни кадар и одељенске старешине на новине, измене и могућа ангажовања
на професионалној оријентацији учиеника на на основу нових упутстава а у
складу са просторним могућностима школе у односу на распоред часова.
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3.10.5.

Извештај о реализацији програма Тима за превенцију осипања

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Председник тима: Маја Шаравања, педагог
Чланови тима: Весна Вајс, директор, Ана Катић, Рејхана Саити, Изабела Секе Сабо, Даниела Летовић
Број планираних састанака: 3
Број реализованих састанака: 2
ТЕМЕ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА
ВРЕДНОВАЊЕ,
(ЗАПАЖАЊА)
ПРЕПОРУКЕ
Избор руководиоца – председника септембар
Централни
Изабрани су председник
Више наставника ангажовати у
Тима и доношење плана рада
објекат
и чланови тима. Усвојен
рад тима.
је план рада за актуелну
школску годину.
Прикупљање и анализа података
септембар
Централни
Анализа се вршила на
Резултати и процене анкете
ученика који спадају у ризичну
објекат
основу иницијалне
саставни су део ГПРШ.
групацију на нивоу школе
анкете с почетка школске
године.
Састанак на нивоу локалне
Састанак је планиран за
Састанак није одржан због
самоуправе са МИО тимом и
19.03.2020. у ОШ „Иван
наступајућег ванредног стања
договор о родитељским
Горан Ковачић“
15.03.2020.
састанцима
Састанци са стручним службама
Састанак није сазиван.
Састанак није сазиван због
средњих школа на нивоу локалне
наступајућег ванредног стања
самоуправе
15.03.2020.
Вредновање онлајн наставе
Од марта до Учење на даљину у
Изузетно висок проценат
септембра
веома скромној мери
родитеља ученика из
мотивише ученике из
осетљивих група су се у првом
осетљивих група на
маху определили за онлајн
учење и напредовање.
наставу, међутим након
обавештавања родитеља о
потреби давања образложења
за рад на даљину, већина није
имала значајне аргументе.
Бојазан је да родитељи и
ученици и даље нерадо
прихватају обавезе и увиђају
значај образовања. Око 70
ученика је добијало материјале
за учење непосреднно од
наставника и учитеља јер
немају интернет а ни
тех.средства да примају,
обрађују или шаљу задатке.
Упис ученика 8.разреда у средње
Август
Централни
Ученици који су се
Неколицина ученика није
школе
објекат
школовали по ИОП-2 и
уписала жељени смер. Рокови
ученици који имају
за подношење документације
значајније здравствене
су били веома кратки а
тешкоће су уписани у
установе недовољно
средње школе одлуком
информисане што је у ионако
Окружне уписне
кратком року стварало велике
комисије по једној од
тешкоће.
прве три жеље.
Мере за унапређење рада:
Садашња разматрања, шта је оно што смо „извукли“ као добре примере и корисна
искуства а шта је оно што нас је чинило мање функционалним.
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3.10.7. Извештај рада тима за развој међупредметних компетенција
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 2019/2020. ШК. Г.
Председник: Кларика Цинклер
Чланови Тима: Изабела Сабо Секе, Агнеш Дудаш
Време
реализације

Активности/
теме

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Септембар

Доношење плана рада

Састанак тима

Чланови тима

Септембар

Учешће на Ноћи истраживача

припремање пројеката,
излагање

наставници,
ученички тимови

Дечја недеља

Учествовање у
активностима и сарадња
Чланови тима
са осталим удружењима и
организацијама

Октобар

Космоплов

Директор, учитељи
Организација и
наставници,
реализација радионица,
студенти,
предавања, планетаријума
стручњаци

Током године

Реализација пројекта „Пчеле“Организовање и рад на
пројекат је реализован на нивоу
пројекту
школе

Наставници,
ученици

Током године

Реализација радионице везано
за предузетничке комптенеције Радионице
у оквиру ПО

Одељенске
старешоне и
стручна служба

Јун

Анализа рада тима

Октобар

Самовредновање рада
Мере и предлози за унапређење рада
у наредној школској години

Састављање Извештаја
рада тима

Чланови тима

Услед обуставе наставе због пандемије вируса Ковид19 и увођења ванредног стања, рад Тима је био
скромнији након марта 2020.године.
Планирање скромијих активности ради пружања веће
подршке ученицима у другачијем окружењу за учење
(онлајн настава).
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3.10.8. Извештај тима за професионални развој
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ
Председник комисије: Бурањ Ирен
Чланови комисије: Милица Чубрило, Весна Вајс, Aгота Пап, Ката Нађ Варга, Ана Хербут
Опис активности

Време

Начин релизације

Носиоци

Састанак комисије-састављање
годишњег плана рада Комисије

1.
септембар

Дијалог, разматрање
предлога

Председник и
чланови

Избор семинара за стручно
усавршавање наставника на
основу предатих захтева који су
планирани у личном плану
стручног усавршавања

Октобар

Договор, анализа

Председник и
чланови

1. септ,
Квартални састанци са темом
реализација и анализа годишњег
плана

октобар
почетак
јан,

Састанак
комисије

Чланови комисије и
председник Актива за
ШРП

30. јун
Организацијски послови

Пре сваке
планиране
едукације

Разговори,
консултације,

Праћење и анализа остварености
и ефеката реализованих
едукација

Јануар, јул

Статистичка обрада

Чланови комисије и
актив РП

Вођење базе стручног
усавршавања запослених на
нивоу установе

Током шк.
год.

Унос посећених
семинара и одлагање
сертификата у досије
радника

Бурањ Ирен и
чланови комисије

Извештај о годишњем раду
Наставничком већу, Школском
одбору

Јул, август

Сачињавање извештаја

Председник

Чланови комисије

Тим за професионални развој је План усавршавања на нивоу установе донео у складу са:
 Правилником о стручном усавршавању (приоритетне области)
 Самовредновања рада наставника и стручних сарадника
 Акционим планом Школског развојног плана за школску 2019/20.годину
Професионални развој наставника,дректора и стручних сарадника је усмерен ка оспособљавању
професионалаца за квалитетно обављањље професионалне улоге у околностима који се мењају праћење, усвајање и примена савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања циљева
и задатака образовања и васпитања и унапређивања образовно-васпитне праксе.. То је
дугорочни- доживотни процес, који започиње базичним образовањем, али се завршавањем
формалног образовања уопште не завршава- већ се наставља у оквиру установе а и ван ње,
формалним и неформалним путем и обухвата следеће активности:
o Помоћ и подршка сваком наставнику који први пут долази у школу да ради краће (замена)
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o
o
o

o

o

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

или дуже време
припремање материјала неопходних за сналажење у школи (правилник о оцењивању,
календар, основне информације о индивидуализацији и ИОП-у и обрасци за ИОП , процедуре
у поступању у случају насиља, нивои и обрасци за евидентирање...
упознавање нових запослених са карактеристикама школе, ученика, ИОП-има у одељењима
где предаје, упознавање са колегама из стручног већа...
увођење приправника у посао, њихова квалитетна методичка, дидактичка, психолошка и
педагошка припрема, одређивење ментора приправницима, менторство, затим организација
часа/активности провера савладаности програма увођења приправника у посао,
пријављивање приправника за испит за лиценцу и подршка у припремању за испит. (поред
ментора стручна служба, колеге из истог стручног већа, директор, и друге колеге по
препоруци- за одређене области)
подстицање колега за самоевалуацију, мапирање својих капацитета и слабости-да наоснову
тога израде лични план професионалног развоја- који се узима у обзир прилоком планирања
стручног усавршавања на нивоу школе.(Наравно поред резултата самовредновања и
Развојног плана школе)
подстицање хоризонталног учења кроз реализацију и посету угледних/огледних часова,
извештаја са посећених семинара, представљање литературе, новог наставног средства,
методе... информације су јавне и свима доступне на огласној табли наобрасцу „Најава
угледног часа“
Врши се анализа угледних часова кроз протокол и дискусију
подстиче се тимски рад колега – да организују пројекте кроз међупредметно повезивање
подстицање запослених да се формално стручно усавршавају кроз семинаре, предавања,
стручне скупове итд. организација семинара у школи, информисање колега о актуелним
најављеним семинарима и омогућавање да присуствују семинару (организација замене,
плаћање семинара све док школа има средтва за то).
подстицање колега да стечена знања примене у пракси (да прикажу на седници стручног већа
и/или организовање огледног/угледног часа где ће то илустровати) обезбеђују се савремана
наставна средства
подстицање колега да своје стручно усавршавање усагласе са потребама школе – чланови
педагошког коегијума- а преко њих сви чланови су упозанти са резултатима самовредновања
и планираним корацима за отклањање идентификованих слабости, са развојним планом.
интерна обука за све запослене Израда портфолија наставника и вођење евиденције о
стручном усавршавању наставника,
праћење реформи који се уводе кроз семинаре, али и неформално, разменом искуства
излагања од стране директора и стручних сарадника школе (теме: Правилник о оцењивању,
Препознавање насиља и реаговање, Васпитно дисциплински поступак и појачани васпитни
рад,...као и излагања о резултатима анкетирања у школи) као и предавања о безбедности на
раду и о противпожарној заштити запослених).
напредовање у звању – управа школе помаже запосленима да напредују у звању у овој
години један чалн колектива је предложе за просветног саветника сполњег сараднка у
области превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
подстиче се праћење литературе кроз објављивање интересантне литературе («Просветни
преглед» и други часописи у зборници, приучници и тематски зборници радова се шаљу
мејлом...)
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3.10.9. Извештај тима за за обезбеђивање квалитета и развој установе
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И
РАЗВОЈ УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада тима: Маја Шаравања
Чланови тима: Весна Вајс, Агота Пап, Марија Маргит, Ирса Исић, Весна Рудић, Ева Францишковић, Ђенђи
Кираљ Пољаковић, Агнеш Дудаш, Љубица Шћепановић- Савет родитеља
Број планираних састанака: 4
Број реализованих састанака: 2
ТЕМЕ
ВРЕМЕ

МЕСТО

АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)

ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ

Доношење плана
рада тима

Септембар,
2019.

Централни
објекат

План рада Тима сачињен је по
областима које су издвојенезапослени, ученици, родитељистаратељи, школски простор и
документација.

Области су издвојене како
би се планирање подизања
квалитета једнако
третирало на сва места која
требају подршку и
унапређење.

Упућивање
новозапослених у
школско
законодавство

Током
године

Централна
школа и
онлајн

Сви запослени су добили
фасциклу са сетом важних
аката, документације коју воде
наставници и одељењске
старешине, примера итд.
Формирана је и група
заинтересованих наставника за
похађање интерне обуке у вези
са основним законима.

Подстицање
запослених да
представљају
садржаје
похађаних обука

Током
школске
године

Онлајн
платформа

Праћење
интересовања
ученика

Током
године

Сви објекати

У моделу извештавања,
односно израђивања делова
Годишњег извештаја о
реализацији плана рада школе,
постављене табеле јасно
показују место интерног
стручног усавршавања и
његову једнаку важност. Табеле
су структурисане према
Правилнику о сталном
стручном усавршавању и то је
такође јасно истакнуто у опису
рада на њима.
Изостало је присуство
координатора тима састанку
Ученичког парламента.

Због обуставе наставе услед
увођења ванредног стања,
није актуализована обука за
заинтересоване наставнике.
Онлајн обучавање је опција
али за наредну школску
годину. Намера одлагања је
уследила због процене
велике оптерећености
наставника онлајн наставом
и прилагођавањем на њу.
Запослени похађају обуке
(видети извештај о сталном
стручном усавршавању) али
не постоји интензивнији и
формалан пренос ка другим
запосленима. Недостатак
времена али и
самоиницијативе,
самопроцена наставника о
великој оптерећености
резултира веома слабу
јавну, формалну размену.
О интересовањима ученика
известио је координатор
УП. Ученици показују
интересовања ка
различитим активностима
али нису доследни да и
узму учешће у мери у којој
исказују своја
интересовања.
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Праћење утисака
родитеља у вези
са отвореним
данима школе и
сарадње школе и
породице током
школске године с
посебним освртом
на

До марта,
2020.
Јунупитник за
родитеље

Сви објекти

Систем рециклаже
у школи

Током

Сви објекти

Документацијапреименовање
колоквијалног
назива „Салаи“
школа у
документима

Септембар

Дигитално
(ГПРШ)

Друштвенокористан радтабеларни приказ

Септембар

У посебном
документу

Рад на изради
Извештаја о
реализацији
годишњег плана
рада школе за
школску
2019/2020. годину

Нове табеле за
извештавање

Мере за
унапређење рада

год
ине

Упитник који је сачињен даје
слику процене задовољства
родитеља ангажовањем школе
кроз све видове подршке
(поучавање, вредновање,
извештавање); Због интензивне
дигиталне коминикације,
узрасне рањивости и дигиталне
писмености која је код већине
тек у повоју, испитана су
сазнања родитеља у вези са
дигиталним насиљем. Такође,
родитељи су процењивали
квалитет онлајн наставе, значај
и самопроцену личног
ангажовања и аспирације и др.
Успостављен је систем
рециклаже пластичних чепова.
Обавештени су ученици путем
тзв.књиге обавештења
Наставници су обавештени да
уместо назива „Салаи“ школа
који није званичан назив
објекта, користе у писменој
форми формулацију „објекат на
путу Едварда Кардеља“ према
називу улице у којој се објекат
налази.
Сачињена је табела која је
требало да помогне у праћењу
ангажовања ученика током
друштвено- корисног рада.
Наставници су позвани да своје
извештаје (извештаје о раду
разредних већа, одељењских
већа, Актива, тимова, извештаје
о реализацији наставе, извештај
о стручном усавршању и др.)
сачине у табеле које су
израђене на Гугл диску.

Упитник су попуњавали
чланови Савета родитеља.
Упитник је добар резервоар
за припрему сарадње на
даљину у случају
поновљених обустава
непосредне наставе.
Презетција и пројекција
резултата анкете може се
урадити снимањем
резултата и тумачења
(додавањем гласа
презентацији) и
постављањем на Јутјуб
интерни снимак
додељивањем линка.
Током школске године
удружењу Чепом до осмеха
предато је 6 великих џакова
пластичних чепова.
Изнене су унете у ГПРШ за
2019-2020. годину.

Није функционална табела
праћења због неједнаког
поступања и нередовног
ажурирања података.
Од јуна до
Онлајн (Гугл
Добит од оваквог начина
15.
диск)
сачињавања извештаја је
септембра.
вишеструка- стручна
служба добија на једном
месту организоване
информације; Сваки
наставник може у своје
слободно време да
приступи изради,
Наставници могу да
погледају рад својих колега
и да увиде места која им
могу бити корисна.
Јун
У посебном
Табела је измењена. Постоје
ТЕМЕ, ДИСКУСИЈЕ
документу
ступци: Теме (уместо
(проблеми, изазови),
Активности и врсте
РЕЗУЛТАТИ
активности), време, место,
(договорене ставке),
анализа и вредновање.
ПЛАНИРАЊЕ
(како), ПРОМЕНА
(шта, исход) – првобитна
форма је ревидирана како
би наставницима била
прихватљивија и
једноставнија.
Промене се тешко протежирају због веома великих новина које се уводе у функционисање
школе а које долазе од Министарства. Наставници су у отпору да пристану на интерне
промене због интензивног увећавања обавеза које имају. Стрпљиво уводити новине и
расветлити добит од њих.
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11 Извештаји комисија школе
3.11.1. Комисија за екскурзије
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
КОМИСИЈЕ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ школска 2019/20.
Председник: Слађана Гагић
Списак чланова
Чланови: Миленко Илин, Зорка Куљић, Гордана Поњаушић, Етел
Зуберец, Маја Дамњановић, Ема Кривек, Рудолф Вајс
Број планираних и одржаних Седница: планирано: 4 одржано 3
састанака
Врста
Опис програма/
Време
Начин
Носиоци
Учесници
активности
активности
и место
реализације
програма
Радни договор
Састанак комисије – Септембар,
Дијалог,
Председник
Чланови
састављање
школа
договор
комисије
комисије
Годишњег плана
рада Комисије
Састанак
Састављање
Септембар,
Реализација,
Председник
Чланови
предлога екскурзија школа
анализа
комисије
комисије
за школску
ранијих
2019/20.годину
екскурзија
Представљање
Представљање
Септембар,
Представљање Представници Сви
предлога
предлога плана на
школа
предлога
разредне
чланови
Наставничком већу
наставе и
Комисије
и Савету родитеља
виших
и
разреда
Наставнич
ког већа
Расписивање
Учешће у
Октобар,
На порталу
Секретар и
Чланови
јавне набавке
расписивању огласа Школа
јавних набавки руководство
Комисије
за прикупљање
школе
понуда од
туристичких
агенција (јавна
набавка мале
вредности).
Радни договор
Споразум са
Октобар
На састанаку
Комисија за
Секретар и
изабраним
јавну набавку чланови
понуђачем
комисије
**
Обуставе
Март
планираних
екскурзија због
пандемије вируса
Ковид- 19 и
увођења ванредног
стања у држави
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3.11.2.Комисија за културну и јавну делатност

Чланови комисије: Весна Вајс – директор, Шандор Тамаш – проф. музичке културе, Атила
Шалата – проф музичке културе, Симонида Ђорђевић – проф. ликовне културе, Лаура Козма –
проф. ликовне културе, Ноеми Кираљ и Милица Чубрило, професори матерњег језика.
ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕШЋА НАШИХ УЧЕНИКА НА КУЛТУРНИМ И ДРУГИМ
МАНИФЕСТАЦИЈАМА ВАН ШКОЛЕ
ДАТУМ

МАНИФЕСТАЦИЈА

КО ЈЕ УЧЕСТВОВАО ИЗ ШКОЛЕ
(нпр. Вацкор, хор…)

25.10.2019.

"Сунчана јесен живота"МЗ ЗОРКА

19.6.2020.

Фестивал-МЗ "ЗОРКА"

ученици Салаи школе
фолклор ВАЦКОР,ученици 3КМ Келебија

ЕВИДЕНЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА И СВЕЧАНОСТИ У ШКОЛИ
ДАТУМ

МАНИФЕСТАЦИЈА

31.08.2019.

Пријем првака

7.10.-11.10.2019.

Дечија недеља
Асоцијација безбедности у
саобраћају

18.10.2019.

16.11.2019.
18.11.2019.
20.12.2019.
27.1.2020.

КО ЈЕ УЧЕСТВОВАО

Међународно такмичење из историје
Европски Дани меденог доручкапрограм
Божићни вашар
Дан Светог Саве-Друг за пример

фолклор,гимнастичарке,рецитација
хор и оркестар,модерни плес,.
Сабирна акција"Динар за
дистрофичаре.спортски дан,Квизпокажи шта знаш,пријем првака у
Дечји савез
ученици нижих одељења из
централне школе
Организатор:Удружење
просветних радника мађара
Северне .Бачке
ученици Централне школе
ученици школе-Ђачки парламент
хор,оркестар,рецитатори,приредба

ПОЗОРИШНЕ И ДРУГЕ ПРЕДСТАВЕ, КОНЦЕРТИ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУД-А
ДАТУМ
НАЗИВ ПРЕДСТАВЕ
ОРГАНИЗАТОР И МЕСТО
УЧЕНИЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
КОЈИ СУ
ПОСЕТИЛИ
11.09.-20.09.2019.

Чувари природе.

19.9.2019.

Доживљаји Тома Сојера

23.-27,9.2019.

Међународни фестивал
позоришта

ZOO врт,-школа

Град Суботица

Позоришна представа,биоскопска
представа
27.12.2019.

"Деда Мраз у причи"

ученици из свих
објеката
ученици
централне школе
3-4.КМ,1б,4.а 3.б
4.б,1.б,2.б,1/1,1/2

васпитачи "Наша Радост"

деца колектива

Због ванредног станја збогпандемије КОвида 19нису одржане највеће манифестације, сусрети са
будућим првацима, завршна приредба и пријем првака
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3.11.3. Школска комисија за завршни испит и упис ученика у средњу школу
Списак чланова
Председник: Весна Вајс, директор
Чланови: Гордана Поњаушић, секретар
Кристина Антал Динчић координатор задужен за информатичке послове
Изабела Секе Сабо, психолог – саветник спољни сарадник
У већину активности – у припремној фази као одговорни за информисање ученика и родитеља су
биле укључене и одељењске старешине осмих разреда, а у саму реализацију ЗИ дежурни
наставници.
У основној школи „Сечењи Иштван“ у Суботици, школске 2019/2020. године, завршни испит је
полагало свих 115 ученика осмих разреда који су похађали осми разред. Структура се састојала од
64ученика на српском, и 51 на мађарском наставном језику, 51 дечака и 64 девојчица. У школској
2018/2019.години имали смо 7 одељења 8. разреда. Четири на српском наставном језику и три
одељења на мађарском наставном језику:
8/а – 17ученика
8/б – 15 ученика
8/ц – 19 ученика
=51 ученика на мађарском језику
8/1 – 19 ученика
8/2 – 14 ученика
8/3 – 15 ученика
8/4 – 16 ученика
115 уч.

=64 ученика на српском језику

- 8 ученика су по ИОП-у 2, тј. по измењеним стандардима полагали сва 3 теста- два ученика
на мађарском и шест на српском језику
Комисија ОШ „Сечењи Иштван“ у Суботици, стриктно се придржавала упутстава
министарства просвете, као и календара уписа ученика у средње школе, са назначеним датумима
као и садржајима рада. Активности у школи су трајале од организовања пробног завршног испита
до завршетка другог уписног круга.
Значајна измена у овој школској години је и начин реализације припремне наставе:
Припремна насава за ЗИ је била у распореду часова за ученике од фебруара што се преласком на
наставу на даљину наставило на даљину. Такође су коришћене „дигиталне припреме за малу
матуру“ са екранизованим, решеним и анимираним задацима из свих седам предмета, на линку:
http://rtv.rs/matura
У складу са календаром уписа и са актуелним дописима и упутствима смо организовали
активности и обавештавали ученике и родитеље. Неке од најзначајнијих активности:
- Електронска пријава ученика за полагање пријемног испита у средње школе/гимназије за
ученике са посебним способностима 31. марта-7. априла. Информисани су и подршка је пружена
ученицима и родитељима који су имали тешкоће са онлајн пријавом.
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– Први пробни завршни испит преко платформе mojaucionica.gov.rs
У складу са добијеним упутствима и додатним информацијама сви ученици су учествовали у онлајн тестирању за
ученике 8. разреда :

14 и 15.4.2020. приступ платформи и решавање демо теста
22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика
23. априла 2020. – тест из математике
24. априла 2020. – комбиновани тест
Ученици који су основну школу завршили по ИОП-у 2 су у школи добили тестове израђене од
стране наставника у штампаној форми.
За једног ученика су тражена и добијена техничка средства.
Ученици који због техничких проблема нису успели да приступе сајту, или им је систем прекинуо
везу у току рада, проследили смо тестове у дигиталном формату што је школама достављено.
Никоме није требало штампати централни пробни тест- сви су могли отворити мејлом или
вибером прослеђени документ.
Покушали смо да подржимо ученике у превазилаженју техничких тешкоћа у приступању тесту, и
пренели смо им сва нова упутства о могућности поновног приступа тесту, о времену у ком треба да
приступе тесту како смо обавештени да је неопходно да не би дошло до загушавања система (овај
распоред је изазвало негодовање јер у више породица је родитељев телефон био коришћен за
временски ограничене тестове- или за обезбеђивање интернета, и нису били благовремено
информисани да уместо целог дана, треба у преподневним часовима да решавају тест). На крају су
све тешкоће превазилажене и сви су ученици на неки начин могли да процене свој рад.

- Пробни завршни испит: На основу инструкција школама о организацији рада од 1. јуна, наши
осмаци (јер имамо више од 3 одељења) полагали су пробни завршни испит - тест из математике у
уторак, 2. јуна, у учионицама распоређени у мањем броју (до 9 ученика) у два термина (од 8.00 до
10.00 - осми разреди на српском наставном језику, од 11.00 до 13.00 - осми разреди на мађарском
наставном језику. Дежурни наставници су били из наше школе, који не предају предмет/предмете
који се полаже/полажу тога дана. Супервизории су такође били из наше школе (који су већ били
супервизори). Дан раније, у понедељак, 1. јуна су сви осмаци у договорено време у мањим
групама донели ђачке књижице добили информације о обавезама током пробног и главног
завршног испита. и преузели и два теста - тест из матерњег језика (српског/мађарског) и
комбиновани тест који су однели кући, и вратили 2. јуна у школу, када су дошли да пишу тест из
математике.
По упутстима су делегирани наставници предмета који су на завршном испиту били ангажовани у
онлајн прегледању тестова.
Многи ученици су имали тешкоће са увидом у пробни тест и у број бодова.
- активности пре завршног испита
Од среде, 3. јуна све до 15. јуна (плус суботама, 6. и 13.јуна) с у имали организоване часове
припремне наставе (радним данима по одређеном распореду у школи у мањим групама и
онлајн).
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- Ученици који су завршили основну школу по ИОП-у2 и који имају здравстваене потешкоће су
упућени на лекарски преглед и потребна документација од лекара и из школе је у предвиђеном
року прослеђена окружној уписној комисији.
- Ученици и родитељи су информисани о потреби да се даје пријава о намери ученика који желе
да упишу дуалне смерове, пријаве и обједињена листа је прослеђена у предвиђеном року.
Сви потребни подаци о ученицима, подаци о општем успеху, успеху из одређених
предмета и успеху на такмичењима који су од значаја за упис у средњу школу; су унети у
централну базу и извршена је контрола истих по предвиђеној динамици.
Израђен је јединствени списак ученика осмог разреда према азбучном редоследу,
одређенесу и припремљене просторије за безбедно полагање завршног испита и распоређени
ученици (највише 9 у једној учионици по 3 ученика по реду- у свакој другој клупи са потребном
дистанцом међу ученицима), клупе означене редним бројем са јединственог списка и обезбеђене
две хемијске оловке.
Одељењске старешине су обавестиле ученике и родитеље о целом току, процедирама и
роковима, о завршном испиту и другим активностима све до уписа у средњу школу,
Одређен је по 2 дежурна настаникапо по учионици и дежурни настаници испред
учеионица, за њих су обезбеђене све информације, упутства, материјали и идентификационе
картице. Контролу регуларности и надзор над спровођењем завршног испита вршила је, саветникспољни сарадник и супервизори из других школа. У нашу школу су дошли супервизори из ОШ
„Јован Микић“ (један супервизор за ученике који су полагали по ИОП-у 2, и један супервизор за
остале ученике. Контролисано је правилно попуњавање ИД образаца ученика, замењене су
налепнице чији део се није видело због перфорациеј на погрешном месту Наша школа је
обезбедила два супервизора Лидију Миланковић и Еву Боршош за ОШ „Иван Горан Ковачић“ као
и наставнике прегледаче на завршном испиту,
- ЗАВРШНИ ИСПИТ, 17, 18 и 19 ЈУН
На дан полагања испита, председник школске комисије је преузео кесе са тестовима на
пункту за предмет који се полагало тог дана, а у складу са календаром Ученици који су завршили
школу на мађарском језику су положили посебан тест из матерњег- мађарског језика Остала два
теста (математика и комбиновани тест) су преведени на мађарски језик али имају исти садржај за
све ученике који полажу завршни испит. Првог дана се полагало српски, односно мађарски језик,
другог дана математика, а трећег дана комбиновани тест. Испити су почели у 9.00 часова и трајали
до 11.00 часова.
Директор је отворио кесу са тестовима уз присуство супервизора и једног дежурног
наставника – просветног саветника а процес отварања је супервизор снимио телефоном. Дежурни
наставници су преузели тестове за ученике у учионици. Просветни саветник и супервизори су
имали у вид у цео ток дешавања у циљу контроле регуларности спровођења завршног испита и
констатовали да је све одрађено по прописима.
Након испита су тестови на предвиђени начин преузети, паковани и враћени на пункт.
Постојала је сарадња са локалним медијима који су посетили школу након завршног
испита.
Активности након завршног испита:
171

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину

У предвиђено време објављени су привремени резултати постигнутих на завршном испиту
у складу са Законом о заштити података о личности (са шифрама учеика), увид у тест омогућила је
и школска комисија која је дежурала у школи на дан објављивања привремених резултата али је
већина ученика искористила могућсонт увида онлајн.
Формирана је школска комисија пријем приговора.ученици и родитеља су информисани у
вези приговара, поднети приговори су прослеђени комисији за приговоре
Објављени су коначни резултати завршног испита;
У време попуњавања, предаје и провере листа жеља, у раду школске комисије
учествовали су и одељењске старешине ученика осмог. Ученици и родитељи су добили упутства и
помоћ у попуњавању обрасца за унос жеља ученика за упис у средњу школу. Жеље ученика за
упис у средњу школу;су унете у централну базу, проверена је тачност уноса, затим је објављена
расподела ученика у средње школе;
Сви ученици су успели да се уписују у првом уписном кругу.
*Преглед резултата ученика на завршном испиту се налази под тачком 4.2.4.

3.11.4.Конкурсна комисија

ИЗВЕШТАЈ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ
У школској 2019/2020 години
У школској 2019/2020 години расписани су конкурси за следећа радна места на неодређено време:
1. Наставник енглеског језика на неодређено време са пуним радним временом на српском
наставном језику, 1 извршиоц са 100% радног времена
2. Наставник немачког језика на неодређено време са пуним радним временом на српском
наставном језику, 1 извршиоц са 100% радног времена
3. Наставник мађарског језика на неодређено време са пуним радним временом на мађарском
наставном језику, 1 извршиоц са 100% радног времена
4. Наставник српског као нематерњег језика на неодређено време са пуним радним временом
на мађарском наставном језику, 1 извршиоц са 100% радног времена
5. Наставник математике на неодређено време, са пуним радним временом на српском
наставном језику, 2 извршиоца са 100% радног времена
6. Наставник математике на неодређено време, са пуним радним временом на мађарском
наставном језику, 2 извршиоца са 100% радног времена
7. Психолог на неодређено време, са пуним радним временом, 1 извршиоц са 100% радног
времена
8. Спремачица на неодређено време, са пуним радним временом, 2 извршиоца са 100% радног
времена
9. Сервирка на неодређено време, са пуним радним временом, 1 извршиоц са 100% радног
времена

172

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину

10. Наставник географије на неодређено време, са пуним радним временом на мађарском
наставном језику, 1 извршиоц са 100% радног времена
11. Наставник разредне наставе на неодређено време, на српском наставном језику, 1 извршиоц
са 100% радног времена
12. Наставник српског језика на неодређено време, са пуним радним временом, 1 извршиоц са
100% радног времена
13. Наставник физичког и здравственог васпитања на неодређено време, са непуним радним
временом, 1 извршиоц са 60% радног времена
14. Наставник математике на неодређено време, са непуним радним временом на српском
наставном језику, 1 извршиоц са 88,88% радног времена
15. Наставник музичке културе на неодређено време, са непуним радним временом на српском
наставном језику, 1 извршиоц са 65% радног времена
16. Наставник ликовне културе на неодређено време, са непуним радним временом на српском
наставном језику, 1 извршиоц са 85% радног времена
17. Наставник ликовне културе на неодређено време, са непуним радним временом на
мађарском наставном језику, 1 извршиоц са 70% радног времена
18. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове, на неодређено време са
пуним радним временом, 1 извршиоц са 100% радног времена.
19. Наставник разредне наставе на неодређено време, са пуним радним временом на српском
наставном језику, 1 извршиоц са 100% радног времена
На одређено време
Датум: 20. 5. 2020.
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: Наставник мађарског језика и књижевности на одређено време, ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запослене са послова директора школе, а
најдуже до 4. 2. 2024.године, за рад у одељењима на мађарском наставном језику.
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: Наставник енглеског језика у првом циклусу основног образовања и
васпитања на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.
Датум: 29. 8. 2019.
На основу члана 139 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања("Сл. гласник РС",
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019- даље: ЗОСОВ) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи ("Сл. гласник РС - Просветни
гласник", бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019),
директор школе расписује конкурс за следећа радна места
Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запосленог са
послова помоћника директора на послове наставника, а најдуже до 31. 8. 2020.године, са 40%
радног времена, за рад у одељењима на српском наставном језику.
Наставник разредне наставе
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на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запосленог са
послова помоћника директора на послове наставника, а најдуже до 31. 8. 2020.године, са 60%
радног времена.
Датум: 29. 10. 2019.
Педагошки аситент на одређено време до 31. 8. 2020. године
Чланови
Весна Вајс- директор
Поњаушић Гордана – секретар школе
Чубрило Милица, Бурањ Ирен – помоћници директора
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3.11.5.Комисија за инвентар и наставна средства
На основу члана 3.Одлуке о вршењу пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2019.године директора школе
од 29.11.2019.године и Упутства за рад комисије за попис, комисија за попис нефинансијске имовине у сталним
средствима и залихама подноси:
Извештај о извршеном попису нефинансијске имовине у сталним
средствима и залихама На дан 31.12.2019.године
Комисија за годишњи попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама у саставу :
1.Бало Золтан,. председник комисије
2.Вукоја Зоран.,члан комисије
3.Вуковић Хилда,члан комисије
извршила је попис са стањем на дан 31.12.2019.године.
1.Попис нефинансијске имовине у сталним средствима
---------------------------------------------------------------1.1 Након извршеног пописа ,комисија предлаже да се ра расходује опрема која је неупотребљива , укупне
вредности 1.886.366,14 дин.
Списак опреме са инвентарским бројевима дат је у прилогу овог извештаја.
1.2.Грађевинско земљиште по књигама износи 10.001.000,12 динара.
1.3. Пописане су књиге у библиотеци,а број пописаних књига је дат у прилогу.
1.4. 2019. године урађен је пројекат за доградњу објекта (фаза Ц) који чека
наставак радова од 2008. године.У књигама се воде грађевински објекти у
припреми у износу од 576.000,00 динара .
2.Попис туђе имовине
------------------------------2.1.Комисија је пописала у посебну листу опрему која се налази на коришчењу:
-по Уговору бр 33/10 од ’’МГ’’доо из Новог Сада.
-по Уговору о трајном коришчењу бр 1803/2017 од 20.12.2017.године од Националног савета мађарске
националне мањине
3.Попис нефинансијске имовине у залихама
-------------------------------------------------------3.1.Попис залиха и ситног инвентара у употеби је обављен у складу са Планом комисије са стањем на дан
31.12.2019. године.
Предлаже се расходовање ситног инвентара у укупној вредности од 109.085,10 дин.
Комисија уз извештај о извршеном попису у прилогу овог извештаја прилаже:
1.Пописну листу основних средстава
2.Пописну листу земљишта
3.Евиденцију књига у библиотеци
4.Пописну листу туђе основно средство за ’’МГ’’Нови Сад
5.Пописну листу туђе основно средство за Мађарски нацинални савет
6.Пописну листу ситног инвентара у употреби
7.Пописну листу ситног инвентара за пројекат „Развиониоца“
8.Списак расхода основних средстава и ситног инвентара

Чланови комисије:
1.Бало Золтан,. председник комисије
2.Вукоја Зоран.,члан комисије
3.Вуковић Хилда,члан комисије
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3.11.6. Извештај о реализацији годишњег програма рада Комисије за јавне набавке

ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У КАЛЕНДАРСКОЈ 2020. ГОДИНИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1. Набавка ђачких ужина за исхрану ученика поступак јавне набавке мале вредности школе у току
трајања васпитно-образовног рада
2. Набавка електричне енергије као неопходног енергента за редовно обављање васпитнообразовног рада школе
3. Организовање екскурзија за ученике школе
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
1. Набавка интерактивних табли са пројектором
Сви поступци јавних набавки су спроведени на основу Закона о јавним набавкама.
Јавна набавка под редним бројем 3. Организовање екскурзија за ученике школе није реализована
због пандемије COVID 19, односно због увођења ванредног стања у држави од 16. 3. 2020. године.
Јавна набавка под редним бројем 4. Набавка интерактивних табли са пројектором је покренута и
спроведена од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу, националне
мањине-националне заједнице
1.11.7. Извештај о раду дисциплинске комисије
У школској 2019/20. одржано је 6 васпитно-дисциплинских поступака због тежих повреда обавеза
ученика. Разлози су неоправдани изостанци (2), и појединачне теже повреде обавеза (злоупотреба
дувана 2, доношење забрањених предмета у школу – 1, насилно понашање према другом ученику
или вређање угледа, части и достојанства дугог ученика или наставника – повреда забране 3
По узрасту, највише васпитно-дисциплинских поступака је покренуто против ученика шестог
разреда, затим против ученика петог и седмог разреда.
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3.11.8. Комисије за социјална питања за школску 2019/2020. годину
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ТИМА СОЦИЈАЛНЕ КОМСИЈЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Председник стручног тима:Рејхана Саити
Чланови стручног тима : Лилић Елвира , Шалата Атила , Зораје илдико Шванер Илдико
Број планираних састанака: 8
Број реализованих састанака: 6
ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД)
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА)
ВРЕДНОВАЊЕ,
ПРЕПОРУКЕ
Ажурирање
Септембар 2019.
Школа
Документација је прегледана,
документације за бесплатну ужину
коме није био валидан и
важећи документ враћен је
назад и тражен је нов документ
у одређеном року.
Обезбеђивање уџбеника социјално Окотобар 2019.
Школа
Подељени су уџбеници деци.
угроженим ученицима
Обезбеђивање божићних поклона
Децембар 2019.
Школа
Подељени су поклони
социјално угроженој деци .
Сумирање активности за прво
Јануар 2020.
Школа
Планиране активности за прво
полугодиште
полугодиште су осварени .
и планирање активности за друго
полугодиште
Формирање комисије за одабир
Мај 2020.
/
Планирана активности није
ученика који ће бесплатно
остварена због пандемије
летовати
вируса.
Сајам половних уџбеника
Јун 2020 .
/
Планирана активности није
остварена због пандемије
вируса.
Сумирање активности друго
Јун 2020.
Школа
Планирање активности за
полугосиште
друго полугодиште су
делимично остварени.
Израда Годишњег плана рада
Крај августа 2020.
социјалне комсије
Мере за унапређење рада
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА, УСПЕХ У УЧЕЊУ, ВЛАДАЊЕ, ИЗОСТАНЦИ
4.1..Реализација часова изборне и факултативне наставе
4.2. Реализација часова допунске наставе
4.2.1. Реализација часова допунске наставе у разедној настави
4.2.2..Реализација часова допунске наставе у предметној настави
4.3.Реализација часова додатне наставе
4.4.Реализација пипремне настае
4.5.Успех, владање и изостанци
4.5.1. Резултати на такмичењима
4.5.2. Дипломе
4.5.3. Резултати поправних и разредних испита
4.5.4. Постигнућа ученика 8. разреда на завршном испиту
4.5.5.Успех ученика на крају школске године
4.5.6.Владање и изостанци ученика
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА, УСПЕХ У УЧЕЊУ, ВЛАДАЊЕ, ИЗОСТАНЦИ
Реализација наставе из обавезних предмета

неодржано

реализовано

МАТЕМАТИКА

СВЕТ ОКО НАС/
ПРИПРОДА И
ДРУШТВО

648
648
648
648
2592

неодржано

реализовано
648
648
576
576
2448

0
0
72
72
144

ЛИКОВНА
КУЛТУРА

неодржано

72
0
0
0
72

планирано (годишњи
фонд часова)

неодржано

реализовано
288
360
540
432
1620

реализовано

360
360
540
432
1692

СТРАНИ ЈЕЗИК
- ЕНГЛЕСКИ

планирано (годишњи
фонд часова)

0
0
5
180
185

планирано (годишњи
фонд часова)

неодржано

реализовано
900
720
895
540
3055

планирано (годишњи
фонд часова)

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење

СТРАНИ ЈЕЗИК
- НЕМАЧКИ

900
720
900
720
3240

СРПСКИ ЈЕЗИК
КАО
НЕМАТЕРЊИ

неодржано

0
360
0
0
360

планирано (годишњи
фонд часова)

неодржано

реализовано
1080
720
900
1080
3780

реализовано

1080
1080
900
1080
4140

МАТЕРЊИ
ЈЕЗИК
(МАЂАРСКИ)

планирано (годишњи
фонд часова)

Σ1
Σ2
Σ3
Σ4
Σ

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење

МАТЕРЊИ
ЈЕЗИК
(СРПСКИ)

Σ1
Σ2
Σ3
Σ4

360
504
288
288

141
71
71
72

75
433
145
216

1980
1800
1800
1800

1980
1440
1795
1620

0
360
5
180

792
720
720
720

792
576
719
648

0
144
1
72

396
720
720
720

396
576
720
648

0
144
0
72

Σ

1440

355

869

7380

6835

545

2952

2735

217

2556

2340

216

180
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396
360
360
360
1476

396
288
360
324
1368

0
72
0
36
108

1188
1080
1080
1080
4428

1188
864
1077
972
4101

0
216
39
108
363

396
360
0
0
756

396
288
0
0
684

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА

неодржано

реализовано

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење
Σ1
Σ2
Σ3
Σ4
Σ

планирано (годишњи
фонд часова)

ФИЗИЧКО И
ЗДРАВСТВЕНО/ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

МУЗИЧКА
КУЛТУРА

0
72
0
0
72

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ (ГРАЂАНСКО/ВЕРОНАУКА)

144
180
180
180
684

180
144
144
180
648

144
72
72
144
432

неодржано

0
0
0
0
0

реализовано

144
180
180
180
684

реализовано

0
0
0
0
0

планирано (годишњи
фонд часова)

396
324
360
288
1368

ВЕРОНАУКА ИСЛАМ

неодржано

396
324
360
288
1368

реализовано

неодржано
36
144
0
72
252

планирано (годишњи
фонд часова)

288
216
360
288
1152

ВЕРОНАУКАПРАВОСЛАВНИ
КАТИХИЗИС

неодржано

360
360
360
360
1440

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење
Σ1
Σ2
Σ3
Σ4
Σ

планирано (годишњи
фонд часова)

ВЕРОНАУКАКАТОЛИЧКИ
ВЈ.

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ

36
72
72
36
216

181

Σ1
Σ2
Σ3
Σ4
Σ

396
360
360
360
1476

396
288
359
324
1367

0
72
1
36
109

БУЊЕВАЧКИ
ЈЕЗИК СА
ЕЛ.НЕЦ.КУЛТ.

планирано (годишњи
фонд часова)

0
0
360
360
720

0
0
1
36
37

432
432
360
432
1656

432
288
335
426
1481

неодржано

реализовано
0
0
359
324
683

0
144
25
6
175

144
144
216
144
648

51
0
0
50
101

неодржано

МАЂАРСКИ
ЈЕЗИК КАО ЈЕЗ.
ДРУШ. СРЕД.

реализовано

ЧУВАРИ
ПРИРОДЕ

реализовано

ФАКУЛТАТИВНИ
ПРЕДМЕТ

неодржано

ФАКУЛТАТИВНИ
ПРЕДМЕТ

планирано (годишњи
фонд часова)

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење

ЧАС
ОДЕЉЕЊСКОГ
СТАРЕШИНЕ

ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТ

планирано (годишњи
фонд часова)
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21
144
216
94
475

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Σ5
Σ6
Σ7
Σ8
Σ

540
576
432
544
2092

540
576
432
272
1820

0
0
0
272
272

360
288
288
424
1360

180
0
144
-16
308

324
216
324
204
1068

108
216
324
204
852

неодржано

реализовано

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)
540
288
432
408
1668

планирано (годишњи
фонд часова)

СРПСКИ ЈЕЗИК
КАО
НЕМАТЕРЊИ

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК
(МАЂАРСКИ)

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење

МАТЕРЊИ
ЈЕЗИК
(СРПСКИ)

216
0
0
0
216

182

Σ5
Σ6
Σ7
Σ8
Σ

432
432
432
476
1772

287
358
357
272
1274

145
74
75
204
498

864
864
864
952
3544

180
430
431
479
1520

3
145
1
409
558

216
216
216
238
886

179
178
214
236
807

неодржано
36
2
1
-3
36

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА/
ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ

неодржано
37
38
2
2
79

432
432
432
476
1772

284
354
354
272
1264

неодржано

216
432
432
476
1556

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

неодржано
0
0
74
0
74

реализовано

216
432
358
476
1482

ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО/
ИНФОРМАТИКА

неодржано

реализовано
861
719
863
543
2986

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)
216
432
432
476
1556

планирано (годишњи
фонд часова)

72
0
86
0
158

ГЕОГРАФИЈА

реализовано

216
288
130
204
838

МАТЕМАТИКА

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење

БИОЛОГИЈА

288
288
216
204
996

планирано (годишњи
фонд часова)

3
5
#!
0
#!

ИСТОРИЈА

неодржано

неодржано

357
427
216
476
1476

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

360
432
432
476
1700

реализовано

ПРВИ СТРАНИ
ЈЕЗИК НЕМАЧКИ

планирано (годишњи
фонд часова)

Σ5
Σ6
Σ7
Σ8
Σ

ПРВИ СТРАНИ
ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење
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148
78
78
204
508
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Σ5
Σ6
Σ7
Σ8
Σ

432
216
216
238
1102

288
180
179
136
783

144
36
37
102
319

432
216
216
238
1102

359
142
214
238
953

73
74
2
0
149

0
432
432
476
1340

0
288
287
272
847

0
0
432
476
908

0
0
428
476
904

неодржано

реализовано

неодржано
0
144
#!
204
#!

планирано (годишњи
фонд часова)

ХЕМИЈА

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

ФИЗИКА

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

МУЗИЧКА
КУЛТУРА

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење

ЛИКОВНА
КУЛУРА

0
0
4
0
4

Реализација часова изборне и факултативне наставе и ЧОС

Σ5
Σ6
Σ7
Σ8
Σ

432
432
648
476
1988

360
432
432
408
1632

72
0
#!
68
#!

324
324
0
238
886

270
324
0
204
798

54
0
0
34
88

360
288
360
204
1212

285
284
209
204
982

75
4
151
0
230

360
432
432
476
1700

144
432
202
408
1186

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

ДРУГИ СТРАНИ
ЈЕЗИК НЕМАЧКИ

неодржано

реализовано

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
(ЕНГЛЕСКИ)

планирано (годишњи
фонд часова)

неодржано

реализовано

ОБАВ.ФИЗ.АКТ (56) ИЗАБРАНИ
СПОРТ (8)

планирано (годишњи
фонд часова)

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење

ФИЗИЧКО И
ЗДРАВСТВЕНО/
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

216
0
230
68
514

184
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ (ГРАЂАНСКО/ ВЕРОНАУКА)

108
180
108
96
492

102
136
104
136
478

72
70
108
0
250

неодржано

0
0
0
6
6

реализовано

108
180
108
102
498

реализовано

0
0
0
0
0

планирано (годишњи
фонд часова)

216
180
216
238
850

ВЕРОНАУКА ИСЛАМ

неодржано

216
180
216
238
850

реализовано

неодржано
39
0
3
0
42

планирано (годишњи
фонд часова)

177
216
213
238
844

ВЕРОНАУКАПРАВОСЛАВНИ
КАТИХИЗИС

неодржано

216
216
216
238
886

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење
Σ5
Σ6
Σ7
Σ8
Σ

планирано (годишњи
фонд часова)

ВЕРОНАУКА КАТОЛИЧКИ
ВЈ.

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ

30
66
-4
136
228

ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Σ5
Σ6
Σ7
Σ8
Σ

216
216
216
238
886

180
180
180
68
608

36
36
36
170
278

216
216
216
0
648

180
180
144
0
504

36
36
#!
0
#!

216
216
216
0
648

106
34
142
0
282

110
182
74
0
366

216
216
216
0
648

108
36
32
0
176

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

ХОР И ОРКЕСТАР

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

ЧУВАРИ
ПРИРОДЕ

неодржано

реализовано

СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ У
ПРОШЛОСТИ

планирано (годишњи
фонд часова)

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење

ЧАС
ОДЕЉЕЊСКОГ
СТАРЕШИНЕ

108
180
#!
0
#!

185

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину

неодржано

реализовано

БУЊЕВАЧКИ ЈЕЗИК СА
ЕЛ.НЕЦ.КУЛТ.

планирано (годишњи
фонд часова)

неодржано

реализовано

планирано (годишњи
фонд часова)

Одељење

МАЂАРСКИ
ЈЕЗИК КАО ЈЕЗ.
ДРУШ. СРЕД.

Σ5
Σ6
Σ7
Σ8

216
288
216
272

207
213
214
0

9
75
2
272

144
288
144
272

0
0
62
68

144
288
82
204

Σ

992

634

358

848

130

718

186
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4.2. Реализација допунске наставе
4.2.1.Реализација допунске наставе у разредној настави

Број часова

Предмет/наставник
Мађарски ј.-Гал Ангела

Број ученика којима
је потребна
План. Реализ. допунска настава
2
16 16

Број ученика који
редовно похађају
допунску наставу

Број ученика код којих је
евидентан напредак услед
похађања допунске наставе
2

2

Математика-Гал Ангела
Српски језик-Буљовчић
Илонка
Математика-Буљовчић
Илонка
Српски језик-Љиљана
Радојчић
Математика-Љиљана
Радојчић
Мађарски ј.-Пољаковић
К.Ђенђи
Математика-Пољаковић
К.Ђенђи
Српски језик - Лидија
Миланковић
Математика - Лидија
Миланковић
Матерњи језик Мађарски Зораје Илдико 1.ц
Матерњи језик Мађарски Зораје Илдико 3.ц
Математика - Зораје
Илдико 1.ц
Математика - Зораје
Илдико 3.ц
Математика-Маја
Дамњановић 2.
Српски језик-Слађана Гагић
2.
Математика - Светлана
Михајловић
Српски језик - Даниела
Летовић
Мађарски језик Вашархељи Силвиа
Математика - Вашархељи
Силвиа

16

16

2

2

2

18

17

4

4

4

18

17

4

4

4

18

18

2

2

2

18

18

2

2

2

18

18

18

18

18

17

5

5

4

18

16

5

5

4

18

18

1

1

1

18

18

2

2

2

18

18

1

1

1

18

18

2

2

2

18

18

2.3-5 2.4-5

2.3-5 2.4-5

2.3-5 2.4-5

18

18

2.3-5 2.4- 5

2.3-5 2.4-5

2.3-5 2.4-5

18

18

1.3 - 12, 1.4 - 10

1.3 - 12, 1.4 - 10

1.3 - 12, 1.4 - 10

18

18

1.3 - 12, 1.4 - 10

1.3 - 12, 1.4 - 10

10

19

19

3

3

3

17

17

2

2

2

Математика - Нина Бојанић
Српски језик - Нина
Бојанић
Мађарски језик-Лилић
Елвира

18

17

2

2

2

18

18

2

2

2

18

13

4

4

4
187
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Математика-Лилић Елвира
Математика- Кобрехел
Ленке
Мађарски језик- Кобрехел
Ленке

18

12

4

4

4

18

16

4

4

4

18

18

4

4

4

Мађарски језик Ема Кривек

18

10

2

2

2

Математика - Кривек Ема
Српски као нематерњи ј. Тамара Земко

18

11

3

3

3

36

24 3.д -6, 4.ц-3

3.д-6, 4.ц-3

3.д-6, 4.ц-3

Математика - Ирса Исић

18

18 2.2 - 5

2.2.- 5

2.2 - 5

Српски језик - Ирса Исић
Српски језик - Мирослава
Бриндза 1.
Математика - Мирослава
Бриндза 1.
Српски језик - Мирослава
Бриндза 3.
Математика - Мирослава
Бриндза 3.
Српски језик-Сања
Тонковић
Математика-Сања
Тонковић
Математика-Туруш
Б.Рената

18

18 2.2 - 5

2.2 - 5

2.2 - 5

18

18

5

5

5

18

18

5

5

5

18

18

3

3

3

18

18

3

3

3

18

16

8

8

6

18

16

8

8

6

18

18

3

3

3

Мађарски ј.-Туруш Б.Рената
Српски ј. - Ангела
Ковачевић
Математика- Ангела
Ковачевић
Мађарски језик- Мезеи
Лидиа

18

18

3

3

3

18

18

4

4

4

18

18

4

4

4

18

18

2

2

2

Математика-Мезеи Лидиа
Српски ј. - Ката Нађ Варга
3. разред
Математика - Ката Нађ
Варга 3. разред
Српски ј. -Ката Нађ Варга 4.
разред
Математика - Ката Нађ
Варга 4. разред

18

17

2

2

2

18

18

3

3

3

18

18

2

2

2

18

18

1

1

1

18

18

1

1

1

Математика - Шили Силвиа
Мађарски језик - Шили
Силвиа
Eнглески језик - Ана Кесеги
Михајловић
Српски као нематерњи
јњзик - Андреа Рожа
Сикора
Српски језик- Нинослава
Ждеро
Математика- Нинослава
Ждеро
Мађарски језик - Дунаи
Атила 1.КМ
Математика - Дунаи Атила
1.КМ

18

18

3

3

3

18

18

4

4

2

36

20 IV2 - 8

7

7

18

18 4.а - 4

4

4

18

18

2

2

2

18

18

2

2

2

19

19

8

8

8

17

17

8

8

8
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Мађарски језик - Дунаи
Атила 2.КМ
Математика - Дунаи Атила
2.КМ
Мађарски језик Францишковић Ева 4.км
Матаметаика Францишковић Ева 4.км
Мађарски језик- Торма
Тинде 2.а
Математика - Торма Тинде
2.а
Мађарски језик- Илдико
Шванер 2.б
Математика- Илдико
Шванер 2.б
Мађарски језик- Габор
Јесенски 2.ц
Математика- Габор
Јесенски 2.ц

19

19

2

2

2

17

17

2

2

2

18

10

2

2

2

18

12

2

2

2

18

18

2

2

2

18

18

2

2

2

18

15

4

4

2

18

15

4

4

2

5

3

4

4

2

2

2

4

4

2

4.2.2. Реализација допунске наставе у предметној настави

Предмет/наставник
Српски језик - Милица
Огњеновић
Српски као нематерњи
језик - Дамир
Ишпановић
Српски као нематерњи
ј.-Соња Крстић
Српски ј.-Соња Крстић
Српски језик Љубомир Татар
Српски језик Милица
Чубрило

Предмет/наставник
Мађарски језик и
књижевност-Радаковић
Хуста Оршоља
Мађарски језик и
књижевност - Ноеми
Кираљ

Допунска настава-остварење, ефекти СРПСКИ ЈЕЗИК
Број ученика
Број часова
Број ученика којима
који редовно
је потребна
похађају
План.
Реализ.
допунска настава
допунску
наставу
5.1-12, 5.3-10, 7.2-9,
5.1-8, 5.3-17,
36
14
7.3-7
7.2-4, 7.3-5
6.а-5, 6.б-4, 7.а-4,
7.б-5, 7.ц-5, 8.а-3,
36
11
8.б-3, 8.ц-5
9
5.ц - 7; ,5.б - 0; 5.а 18
10
6;
2

Број ученика код
којих је евидентан
напредак услед
похађања допунске
наставе
8

5
2

18

10

6.4 - 4; 7.4 - 4;

6

4

36

12

6.1- 4; 6,2 - 5

4

4

36

9

5.2 - 6; 8.2 - 3; 8.3 - 4

5

12

Допунска настава-остварење, ефекти МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Број ученика
Број часова
Број ученика
Број ученика код којих
који редовно
којима је
је евидентан напредак
похађају
потребна
услед похађања допунПлан.
Реализ.
допунску
допунска настава
ске наставе
наставу

36

33

5.б-5, 7.ц-3

3

1

36

34

6.а - 3,6.б - 5, 8.а 3, 8.б -2, 8.ц - 5

5

18
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Предмет/наставник

Енглески језик - Ковач
Чаба
Енглески језик- Ана
Катић

Допунска настава-остварење, ефекти ЕНГЛЕСИ ЈЕЗИК
Број ученика
Број ученика
Број ученика код којих је
Број часова
којима је
који редовно
евидентан напредак
потребна
похађају
услед похађања допунске
План.
Реализ.
допунска настава допунску наставу
наставе
5а - 12, 5б - 14, 5ц
- 11, 5/3 - 5, 6а - 9,
36
27
6б - 8
20
55
36

18

5/1-5. 5/2-6, 6/13, 6/2-7, 6/4-2.

7

7

Допунска настава-остварење, ефекти НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Број ученика
Број часова
Број ученика
Број ученика код којих
који редовно
којима је
је евидентан напредак
похађају
потребна
услед похађања
План.
Реализ.
допунску
допунска настава
допунске наставе
наставу

Предмет/наставник
Немаки језикМариа Маргит
Немачки језик Жужана Кокић Дели

36

18

36

15

5/1-3 5/2-7
7.а-3,7.б-3,7.23,7.3-4,7.4-4

5

5

7.4-1

5

Допунска настава-остварење, ефекти ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Број часова
Предмет/наставник

План.

Реализ.

Број ученика
којима је
потребна
допунска настава
16

Биологија
(Етел Зуберец)
Биологија-Паточ
Жужана

36
36

36
19

5.б-3, 6.а-3, 6.б-5,
7.а-4, 7.б-2, 7.ц-1,
8.б-1, 8.ц-3

35
Хемија
(Кларика Цинклер)

Предмет/наставник
Математика Александра Ступар
Брујић
МатематикаДалиборка Буквић

36

30

Број ученика
који редовно
похађају
допунску
наставу
5/1-2;5/23;6/1-2 ; 8/12, 8/2-2; 8/32; 8/4-3

Број ученика код
којих је евидентан
напредак услед
похађања
допунске наставе

7

7

7/2 – 4; 7/33;7/4-3, 7.а-3,
7.б-5, 7.ц-5;
8/1 1, 8/2-3;
8/3-4; 8/4-4)

25

Допунска настава-остварење, ефекти МАТЕМАТИКА
Број часова
Број ученика
Број ученика који
којима је
редовно похађају
потребна
План.
Реализ.
допунску наставу
допунска настава

36

28

36

36

5/1, 5/2, 7/2, 7/3,
7/4 - 20
6/1, 6/3, 8/2, 8/3,
8/4

14

Број ученика код
којих је евидентан
напредак услед
похађања допунске
наставе

8

5

18

13
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Математика - Ведрана
Цвијин
Математика - Елвира
Ковач
Математика - Јолана
Гунић
Математика - Андреа
Рожа Сикора

Предмет/наставник

20

5/3, 6/2, 6/4, 8/1
5-б - 3, 5-ц - 2, 7-а
- 4, 7-б - 4, 7-ц - 3
6-а-4, 6-б-4, 8-а-2,
8-б-4, 8-ц-3

5.3. - 5, 6.2 - 5, 6.4- 2,
8.1 -2
5-б - 1, 5-ц - 3, 7-а - 1,
7-б - 1, 7-ц - 3
6-а-2, 6-б-2, 8-а, 8-б,
8-ц-3

19

5-а - 8

8

36

51

36

40

36
18

Допунска настава-остварење, ефекти ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Број часова
Број ученика
Број ученика који
којима је
редовно похађају
потребна
План.
Реализ.
допунску наставу
допунска настава

Географија - Миленко
Илин

15

9

Географија - Милан
Павић

36

23

Географија - Рита
Николић

36

21

Историја -Ана Х.
Хегедиш

36

18

5/1 - 13, 5/2 - 5 и
5/3- 7
VI/1, VI/2, VI/3,
VI/4, VIII/1,
VIII/2, VIII/3,
VIII4

5.а-3, 5.б-4, 5.ц-3
5/1-3,5/2-3,5/35,5/ц-2, 6/1-3,6/23,6/4-2,6/а-2,7/23,7/3-3,7/4-3

8
7
4
7

Број ученика код
којих је евидентан
напредак услед
похађања допунске
наставе

5

5

1

1

10

5

10

5
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4.3. Реализација додатне наставе
Додатна настава 4. разред
Број часова
Предмет/
наставник

Математика Лидија
Миланковић
Математика Кривек Ема
Математика Лилић Елвира

МатематикаСања
Тонковић
Српски као
нематерњи
језик
Српски језик Нинослава
Ждеро
Математика Нинослава
Ждеро

Математика Францишкови
ћ Ева
Нађ Варга
Ката математика програмирање
игрица у
скречу

План.

Реал
из.

Број
ученика
који
похађају
додатну
наставу по
одељењим
а

Број ученика
који остварују
напредак у
складу са
поставњеним
циљевима

Ученици који се
посебно истичу (име
презиме и одељење)

Резултати које су
постигли

Учешће на окружном
такмичењу из
математике

36

25

4

2

Белма Кокљевци,
Огњен Богојевић

36

24

2

2

Матија Копиловић

-

36

21

7

7

36

25

3

3

Лена Јаковетић,Реља
Миковић

Учешће на
Општинском
такмичењу- Ученик
није дошао на
такмичење иако се
пласирао

18

23

4.б - 5

5

18

12

4.5 - 1

1

Матеј Немет

18

11

4.5-2

1

Матеј Немет

36

23

4.км-3

3

Ковач Жолт, Балаж
Пири Еде, Нађ
Мароши Виктор

36

36

4.кс - 5
ученика

5

-

1. и 3. место на
школском и на
општинском
такмичењу,
похвалница на
окружном

Додатна настава – СРПСКИ ЈЕЗИК
Број часова
Предмет/
наставник

Српски
језик
Милица
Чубрило

План.

Реал
из.

Број ученика који
похађају додатну
наставу по
одељењима
5.2 - 1

36

11

Број ученика
који остварују
напредак у
складу са
поставњеним
циљевима
1

Ученици који се
посебно истичу
(име презиме и
одељење)

Ленка Тешић

Резултати које су
постигли

Пласман на
Окружно такмичење
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Српски
језик-Соња
Крстић

Српски
језик Љубомир
Татар

Милица
Огњеновић

Предмет/н
аставник

36

36

19

36

10

Број часова

Пл
ан.

Енглески
језик Ана
Катић

15

36

Реализ
.

20

6.4 - 3; 7.4 - 0

3

6.1 - 5; 6.2 - 6; 6.3 4

10

5.1-1, 5.3-2, 7.2-1,
7.3-2

3

Денис Антоловић6,3; Зорана
Ђурашиновић-6.3;
Ален Киш-6.2 Пласман на
Општинско
такмичење

Исидора Цвијовић
- 5.1

Додатна настава ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Ученици који се
посебно истичу (име
Број
Број
презиме и одељење)
ученика
ученика
који
који
остварују
похађају
напредак у
додатну
складу са
наставу по
поставњен
одељењима
им
циљевима

8/4-1, 8/3-3,
8/2-2, 6/4-2,
6/2-2, 5/2-2

12

Мирела Душноки
8/4, Иван
Милодановић 8/3,
Илија Величковић
8/3, Милица
Жигмановић 8/3,
Александар Липајић
8/2, Александра Ач
8/2, Маја Жунић 6/4,
Катарина Бодоњи
6/4, Тара
Миловановић 6/2,
Јана Добрички 5/2

Исидора Цвијовић 5.1 Пласман на
Општинско
такмичење; Матеа
Буљовчић - 7.3 - 3.
место на школском
рецитаторском
такмичењу; Милица
Ољуз - 7.3 - 3. место
на школском
рецитаторском
такмичењу.

Резултати које су
постигли

Милица Жигмановићпласман на републичко
такмичење и финале
светске олимпијаде,
друго место на
општинском, прво место
на окружном
такмичењу; Мирела
Душноки - 2. место на
окружном такмичењу,
друго место на
општинском такмичењу;
Иван Милодановић пласман на окружно
такмичење, 3.место на
општинском такмичењу;
Маја Жунић, Катарина
Бодоњи, Јана Добрички,
Тара Миловановић,
Илија Величковић193
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пласман у полуфинале
светске олимпијаде
Енглески
језик
Ковач
Чаба

36

Предмет/наставник

6/3 - 3, 8а 6, 8б - 6, 8ц
-9

18

1

Копас Река 8ц

Додатна настава НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Ученици који
Број часова
Број ученика који
се посебно
похађају додатну
истичу (име
Реал
наставу по
План.
презиме и
из.
одељењима
одељење)

Немачки језик Анико Бајус

36

22

8.1 - 3, 8.2 - 5, 8.3 2, 8.4. -3

Немачки језик Жужана Кокић
Дели

36

16

7.а-5,7.б-4,7.ц-2,7.24,7.3-3,7.4-4

Учешће на општинском
такмичењу

Резултати које су постигли

Невена Цвијић 8.1, Теодора
Скендеровић 8.1, Анета
4 Гаши 8.4
Жофиа Дудаш7.а,Жофиа
Фодор 7.а,Александра Балаж
7.а,Леа Футо 7.а,Индира
Реџепи 7.2,Татјана Јанковић
7.2
22 Положен А1 Испит

Додатна настава ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Број часова
Бројученикакоји Ученици који се
похађају
посебно истичу
Предмет/наставник
(име презиме и
План. Реализ. додатну наставу
по одељењима
одељење)
Биологија (Етел
Зуберец)

36

36

8-3-1

Биологија, Паточ
Жужана

36

17

7.а-1

1

7.а-2
7.3-1
8.1-1
Хемија
(Кларика Цинклер)
36

Предмет/наставник

Жофиа Дудаш,
Жофиа Фодор 7.а,
Дора Салма 8.3

Додатна настава МАТЕМАТИКА
Број ученика
Ученици
Број часова
који
који се
похађају
посебно
додатну
истичу (име
План. Реализ.
наставу по
презиме и
одељењима
одељење)

Резултати које су
постигли

Илија Величковић
Дудаш Жофиа 7.а
Учешће на
општинском
такмичењу
Општинско
такмичење из хемије,
Суботица 1. 3. 2020.
Szebenyi Mária Kémia
Emlékverseny,
Nagykanizsa
/
Magyarország
–
Tehetségpont 3 круг

Резултати које су постигли
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Математика - Елвира
Ковач
Математика - Андреа
Рожа Сикора
Математика - Ведрана
Цвијин

Математика- Јолана
Гунић

Географија - Милан
Павић
Географија - Рита
Николић
Историја-ана Х.
Хегедиш

32

18

16

36

17

3

5-а - 5
5.3 - 2, 6.2-4,
6.4-1

3

Исидора Цвијовић - 5/1,
пласман на Општинско
такмичење
Алекса Балажевић - 7/2- 3.
место на Окружном такмичењу

Математика Александра Ступар
Брујић
Математика Далиборка Буквић

Предмет/наставник

36

5-б - 2, 5-ц 1, 7-а - 1, 7-б
- 1, 7-ц - 1

Давид Жига 7-а
II. место на школском
такмичењу, III. место на
општинском такмичењу, III.
место на окружном такмичењу
Евелин Ароксалаши - 5.а
Учешће на окружном
такмичењу

36

14

5/1 - 4, 7/2 -1

3

36

16

6/3 - 1

1

36

36

6.а - 3, 6.б -2

1

Денис Антоловић 6/3, Пласман
на Општинско такмичење
Арпад Дудаш 6.б, Учешће на
окружном такмичењу из
математике

Додатна настава ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Број ученика
Број часова
Ученици који се
који похађају
посебно истичу
додатну
(име презиме и
План. Реализ.
наставу по
одељење)
одељењима

36

25

36

20

36

18

VI/1, VI/2,
VI/3, VI/4,
VIII/1, VIII/2,
VIII/3, VIII4

9

7.а-3,7.б-2,
7.ц-2
6.б-2,5/1,2,33-4

2

Резултати које су
постигли
Исидора Богић (VIII/3),
Илија Величковић
(VIII/3), Невена Цвијић
(VIII/1), Огњен Славнић
(VIII/2), 2 пласмана на
Општинско такмичење, 1
Пласман на
међународном
такмичењу "Honismereti
verseny"
Палић Натаниел, Хубер
Габриел, Верешбарањи
Линета
Дудаш Арпад 6.б
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4.4. Реализација припремне наставе
Припремна настава као припрема за школу и учење језика за будуће прваке која су на тесту
пред полазак у школу постигли слаб успех због неразумевања језика и /или непохађања
предшколског програма (углавном ромска деца) ове школске године није реализована због тога што
у време кад би то требало урадити још нису била јасно дефинисана правила и могућности доласка
будућих ученика у школу: програмски садржаји ће бити реализовани од 1 септемра.
Припремна настава за поправни и разредни испит је организована у тајању од 10 часова пре
испита.
Припремна настава као вид припремања ученика осмих разреда за завршни испит је
реализована по плану. Наставници из матерњег језика и математике су од 1. фебруара почели
понављање градива на посебним часовима, који су били уврштени у редован распоред часова. Како је
завршни испит обавезан за све ученике, свима је препоручено да похађају припремне часове. Од
17.3.2020. припремна настав је реализована на даљину. Такође су коришћене „дигиталне припреме за
малу матуру“ са екранизованим, решеним и анимираним задацима из свих седам предмета, на линку:
http://rtv.rs/matura. Од 3- 16 јуна се комбиновала непосредна настава са малобројним групама и настава на даљину.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА – 8. РАЗРЕД
Број часова

Предмет/наставник
Српски језик Милица
Чубрило
Биологија Паточ
Жужана
Српски језикЉубомир Татар
Математика Александра Ступар
Брујић
Географија - Рита
Николић
Историја-Ана Х.
Хегедиш
Математика Далиборка Буквић
Математика - Јолана
Гунић

План.

Број ученика који су

Реализ.

Планирани да
похађају
29

Напомена

Похађали
припремну
наставу
29

20

20

20

21

51

51

20

20

35

35

20

21

22

22 /

20

20

51

51

12

12

51

20

24

23

23 /

20

40

51

51

196

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину

4.5. Успех, такмичења, владање, изостанци
4.5.1.

Резултати на такмичењима

На различитим такмичењима, смотрама и конкурсима су ученици постигли много пласмана. Из већине
предмета је од новембра до фебруара организовано школско такммичење да би се што објективнивније
изабрали најбољи ђаци, али да ученици стекну рутину што се тиче процедуре такмичења.
Ученици су учествовали на такмичењима из већине предмета (српски језик- матерњи, српски као
нематрњи, мађарски језик матерњи, енглески језик, немачки језик, математика, биологија, историја,
географија, хемија, техничко и информатичко образовање, информатика, физичко васпитање- различите
спортске гране, веронаука, ликовна култура), док је из немачког језика организовано полагање испита А1
(одржан је само један део испита у трећем кварталу, док су испити А1 и сви испити А2 који су планирани
за период после 15 марта отказани због обуставе наставе).
У школској 2019/20 години након проглашења ванредног стања због пандемије коронавируса
(Covid 19) већина такмичења и смотри није одржано, тј. после окружних такмичења су одржана само она
такмичења и конкурси који су се реализовали на даљину- онлајн или слањем радова.
На различитим такмичењима смотрама и конкурсима општинског нивоа постигнуто је 18 првих
места, 17 других места, 5 трећих места, 3 посебних диплома или похвалница а 1 ученик се без освојеног
1-3. месста пласирао на следећи ниво.
На такмичењима окружног или покрајинског нивоа постигнуто је 11 првих места, 13 других
места, 13 трећих места, 41 посебних диплома или похвалница а 9 ученика се без освојеног 1-3. места
пласирало на следећи ниво.
На републичким такмичењима и конкурсима постигнуто је
- 1 прво место Ликовни конкурс - Плакат 01.06.2020. Наташа Ћосић- (ментор Ката Нађ Варга)
- 1 друго место Ликовни конкурс:"Нацртај, обоји и освоји" – 01.09.2019. Јурчак Рената (Вашархељи
Силвиа)
- 1 треће место VIII Калиграфски конкурс ,,Светосавље и наше доба˝, 22.06.2020. Бериша Дебора- (ментор:
Ката Нађ Варга)
-2 посебних диплома или похвалница: (Лена Бабичков и Марија Крњајски – ментор Ката Нађ Варга)
-Пласирао се даље рад на републичком конкурсу „најбоља дечија карикатура "Мали Пјер" (Филип
Богдановић.,Ема Екреш,Јулија Кајари, Анђела К.,Маја Жунић.,Роланд Шимон,Никол Немет,Река
Копас,Марија Лукић, ментори Лаура Шандор и Симонида Ђорђевић)
Намеђународним такмичењима и конкурсима постигнуто је
- 1 прво место 20. рецитаторско такмичење мађарске химне - 20. Himnusz és Szózat szavalóverseny
07.12.2019. Река Копас (ментор Ноеми Кираљ)
- 2 друга места:
- Ликовни конкурс винарије Маурер "Винска етикета" 30.11.2019. Башић Палковић Жужана- Ката Нађ
Варга
- Историјско такмичење-Honismereti verseny екипно: Жофиа Дудаш, Арпад Дудаш, Криштоф
Домонкош, Габриел Хубер, ментори: Ана Хербут Хегедиш, Рита Николић
- 1 треће место VIII Међународни ликовно-литерарно-новински натјечај Течер Лена-Гал Ангела
- посебне дипломе похвалнице и захвалние
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- VIII Међународни ликовно-литерарно-новински натјечај захвала за Месарош Мартин,Мартон
Патрик,Хегедиш Жомбор (ментор Гал Ангела)
- 26.Међународни фестивал позоришта за децу Драга Балаћ- (Ката Нађ Варга)
- Ликовни конкурас винарије Маурер "Винска етикета" похвалнице: Драга Балаћ, Бериша Дебора,
Иштван М.Петра, Марија Крнајски, Лена Бабичков, Рајко Зораје, Наташа Ћосић- (Ката Нађ Варга)
-Пласирали се даље на „Hippo 2020 Међународној олимпијади“ из енглеског језика Милица Жигмановић
(8.3), Илија Величковић (8.3), Милица Цвијић (6.3), Маја Жунић (6.4), Катарина Бодоњи (6.4), Тара
Миловановић (6.2), Јана Добрички (5.2)
Следи табеларни преглед броја такмичара и постигнутих резултата по нивоима у протеклој школској
2019/2020. години.
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похвалница

13

1

1

1

1

1

енлески језик

13

1

1

1

4

учествовало

Географија

предмет/област

без пласмана, али иде даље

06.02.2020. да

3. место

да

2. место

3. III 2020.

1. место

Школско
такмичење из
географије
Школско
такмичење из
језика и језичке
културе
Школско
такмичење из
шаха
Школско
такмичење из
математике
Школско
такмичење из
језика и језичке
културе
Школско
такмичење
рецитатора
Школско
такмичење из
рецитала
Школско
такмичење из
српског језика
и језичке
културе и
српског као
нематерњег
језика

Да ли се такмичење налази у
календару такмичења и смотри
које је МПНТР издао за
школску 2019/20 годину

датум

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ШКОЛСКОГ НИВОА

29.2.2020. да

математика

4

1

1

-

-

-

8.11.2019. да

математика

47

2

1

2

4

1

9

1

1

1

41

2

3

3

7

1

2

2

17

1

1

2

12. 2. 2020. не

немачки језик

27.2.2020. да

српски језик

26.2.2020. да

мађарски
језик

29.2.2020. да

српски језик

2

-

-
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Hittanverseny
Такмичење из
биологије
Такмичење из језика
и језичке културе
Општинско
такмичење из
историје
Општинско
такмичење из
математике
Футсал "Лига Су
шампиона" (ж)
Футсал "Лига Су
шампиона" (м)

Стони тенис
Такмичење из
хемије
"800 година
постојања СПЦ"

3. место

без пласмана, али иде даље

похвалница

математика

3

-

-

-

-

1

информатика

1

предмет/област

2. место

22.02.2020. да

1. место

7.12.2020. да

учествовало

Градско такмичење
из математике
Општинско
такмичење из
информатике

Да ли се такмичење налази у
календару такмичења и смотри
које је МПНТР издао за
школску 2019/20 годину

датум

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ОПШТИНСКОГ НИВОА

1

2020. 03. 07. не

католички
вјеронаук

13

15. 3. 2020. да

биологија

1

23.02.2020. да

енлески језик

7

15.03.2020. да

историја

1

7.12.2019. да

математика

6

1

25.09.2019. да

физичко и
здравствено
васпитање

9

9

25.09.2019. да

физичко и
здравствено
васпитање

9

2.10.2019. да

физичко и
здравствено
васпитање

1.3.2020. да
19.10.2019. не

6

7

1

2

2

1

-

-

-

-

-

9

-

-

-

2

2

-

-

-

-

хемија

3

-

-

-

-

-

Верска настава

2

-

-

-

-

2
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1

1

26.11.2019. не

ликовна
култура

39

не
18.04.2020. не

ликовна
култура
мађарски ј.

10
3

Tакмичење у
рецитовању:"Messzeringó
gyermekkorom világa"

26.10.2019. не

Vers Otthonról

2020.05.06. не

3

4

1

1

36

1
2

мађарски
језик
мађарски
језик

1

1

4

1

похвалница

3

15.03.2020. да

без пласмана, али иде даље

енлески
језик

katolički
vjeronauk

3. место

3

2020.06.23. ne

2. место

учествовало

1. место

Такмичење из језика и
језичке културе
Креативни -ликовни
конкурс Панон РТВÜnnepel a család
Ликовни конкурс
"Хармонија форме и
боје"
Рецитација од куће

предмет/област

22

датум
Sztantity Tamás Gellért
atya

Да ли се такмичење налази у
календару такмичења и
смотри које је МПНТР издао
за школску 2019/20 годину

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ОКРУЖНОГ И ПОКРАЈИНСКОГ НИВОА

9
1

2

1

1

1

Окружно такмичење из
математике

7.3.2020. да

математика

4

Спартан-Микулаш куп,
џудо куп

7.12.2019. не

физичко
васпитање

1

1

-

-

-

-

8.10.2020. да

физичко и
здравствено
васпитање

2

-

2

-

-

-

17.10.2019. да

физичко и
здравствено
васпитање

2

-

-

-

-

2

5.12.2019. да

физичко и
здравствено
васпитање

17

2

3

4

-

-

физичко и
здравствено
васпитање

2

-

-

-

-

-

Стони тенис

атлетика

пливање

гимнастика

2627.02.2020

да
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29. Крос РТС-а

12.10.2019.

не

физичко и
здравствено
васпитање

Покрајинско онлајн
такмичење поводом
дана мађарске
поезије

18.4.2020.

не

мађарски
језик

8

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

-

01.09.2019. не

ликовна
култура

16

01.06.2020. да

ликовна
култура

5

1

22.06.2020. да

српски језик,
ликовна
култура

7

-

-

-

9

-

-

-

1

-

1

-

1

похвалница

-

без пласмана, али иде даље

9

3. место

1. место

ликовна
култура

2. место

учествовало

Ликовни конкурс Плакат
Калиграфски
конкурс
"Светосавље и
наше доба"

предмет/област

да

датум
Најбоља дечија
карикатура "Мали
Пјер"
Ликовни
конкурс:"Нацртај,
обоји и освоји"

Да ли се такмичење налази у
календару такмичења и смотри
које је МПНТР издао за
школску 2019/20 годину

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА КОНКУРСИМА РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА

1
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Hippo 2020
Међународна
олимпијада из
енглеског језика
Honismereti verseny
VIII Међународни
ликовнолитерарноновински натјечај

26.Међународни
фестивал
позоришта за децу
Ликовни конкурас
винарије Маурер
"Винска етикета"
20. рецитаторско
такмичење
мађарске химне 20. Himnusz és
Szózat
szavalóverseny

похвалница

без пласмана, али иде даље

3. место

2. место

1. место

учествовало

предмет/област

Да ли се такмичење налази у
календару такмичења и смотри
које је МПНТР издао за
школску 2019/20 годину

датум

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА МЕЂУНАРОДНОГ НИВОА

28.02.2020.
16.11.2019. не

енлески језик
историја

15.03.2020. да

ликовна
култура

4

српски језик,
ликовна
култура,
позоришна
уметност

2

-

-

-

-

1

30.11.2019. не

ликовна
култура

8

-

1

-

-

7

07.12.2020. не

мађарски ј.

1

1

22-27. 09.
2019.

не

24
4

7
4

3

1
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ТАКМИЧЕЊА ПО ПРЕДМЕТИМА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
НИВО
НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА ТАКМИЧЕЊА
Српски језик и
језичке културе21.3.2020.

УЧЕНИК,
ОДЕЉЕЊЕ

ПЛАСМАН

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
18

МЕНТОР

5.1 Исидора
Цвијовић

Општинско
такмичење

5.3 Јелена
Билбија

Општинско
такмичење

15

Милица
Огњеновић

5.2 Ленка
Тешић

Општинско
такмичење

13

Милица
Огњеновић

5.3 Нина
Човић

Школско такмичење
Шко
лско
такм
ичењ
е

9

6.3 Денис
Антоловић

Општинско
такмичење

15

Љубомир
Татар

6.2 Ален Киш

Општинско
такмичење
Општинско
такмичење

13

Љубомир
Татар
Љубомир
Татар

6.3 Зорана
Ђурашиновић

Школско
рецитаторско
такмичење на

Милица
Огњеновић

11

6.4 Вања
Машић

10

Соња Крстић

6.1 Урош
Туторић 5

5

Љубомир
Татар

6.1 Љубиша
Софрић

4

Љубомир
Татар

7.3 Милица
Ољуз

7

Милица
Огњеновић

7.2 Индира
Реџепи

6

Милица
Огњеновић

8.4 Анета
Гаши

8

Љубомир
Татар

8.4 Мирела
Душноки

7

Љубомир
Татар

8.4 Милица
Сивић

1

Љубомир
Татар

1. место

Ружица
Голубовић

4.3 Анђела
Јовановић,

Општинско
такмичење
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српском језику27. 2. 2020.

6.1 Мила
Попов

Општинско
такмичење

1. место

Љубомир
Татар

8.3 Исидора
Богић
2.1 Невена
Јанковић

1. место

Милица
Чубрило
Илонка
Буљовчић

3.1 Сара
Николић
6.3 Зорана
Ђурашиновић

2место

Нина Бојанић

2место

Љубомир
Татар

4.2 Лена
Јаковетић

3место

Сања
Тонковић

7.3 Матеа
Буљовчић

3место

Милица
Огњеновић

7.3 Милица
Ољуз

3место

Милица
Огњеновић

2место

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ
НИВО
ТАКМИЧЕЊА

НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА

УЧЕНИК,
ОДЕЉЕЊЕ

Школско
такмичење

Српски
као 8.c
нематерњи
Anita
језик 21. 3.
2020.

ПЛАСМАН

Cibolya

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
3,5

МЕНТОР

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
18,25

МЕНТОР

15,85
14,55

RadakovićHuszta
Orsolya
Takács Izabella

13,5

Takács Izabella

15,5

Király Noémi

14,3

Király Noémi

14

Király Noémi

19,5

Takács Izabella

Дамир
Ишпановић

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Школско такмичење

НИВО
ТАКМИЧЕЊА

НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА

УЧЕНИК,
ОДЕЉЕЊЕ

ПЛАСМАН

Мађарски језик
и језичке
културе- 2. 3.
2020.

5.c
Taskovity Општинско
Lara
такмичење
5.b Kis Emili,
Општинско
такмичење
5.a Govorković Општинско
Dorina
такмичење
5.c
Dusnoki
Boglárka
6.a Márton Lilla Општинско
такмичење
6.b Domonkos Општинско
Kristóf,
такмичење
6.b Dudás Árpád Општинско
такмичење
7.a Dudás Zsófia Општинско

Takács Izabella
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7.b Pálity
Nataniel

такмичење
Општинско
такмичење

17,75

Takács Izabella

7.c Vörösbaranyi
Linetta

Општинско
такмичење

17

Radaković Huszta
Orsolya

14,05

Radaković Huszta
Orsolya

7.c Udvari
Natália

Школско
рецитаторско
такмичење на
мађарском
језику - 26. 2.
2020.

8.c Patocskai
Andrea

Општинско
такмичење

12,25

Király Noémi

1.b Jurcsák
Renéta

Општинско
такмичење

1место

Vásárhelyi Szilvia

5.a Bózsits
Noémi
3.b Szekula
Brigitta,
6.a Kovács
Ramóna

Општинско
такмичење

1место

Takács Izabella

2место

Süli Szilvia

2 место

Király Noémi

3место

Borsos Éva

Општинско
такмичење
преко Гал
Ференц
Културног
центра

4.b Jurcsák
Róbert

Општинско
такмичење

Школско такмичење

4. KM Nagy
Marosi Viktor

Општинско
3место
такмичење
преко
Гал
Ференц
Културног
центра

6.a Mezei
Regina
7.c Vörösbaranyi
Linetta

Király Noémi
посебна
диплома

Radaković Huszta
Orsolya

4.b Rerih Martin
Himnusz és
Szózatmondó
versenyрецитаторско
такмичење,
Суботица - 7.
12. 2019.

8.c Kopasz Réka

Francišković Éva

Borsos Éva
1место

Király Noémi
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IV. Messzeringó
gyerekkorom
világa..
рецитаторско
такмичење,
Сента –
26.10.2019.
Рецитовање од
куће –
рецитаторско
такмичење
преко
интернета, Нови
Сад - 18.4.2020.

Међународни
конкурс

Покрајинско такмичење

Покрајинско такмичење

Окружно
такмичење

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину

Креативни
конкурс за
видео филм –
Панон РТВ 25.
11.2019.
Ünnepel a
család!
учествовао 5.б
разред

На дан
сложност
народа
,,Nemzeti
összetartozás
napján –Milyen
jó, hogy itt
vagyunk˝
– 25. 5. 2020.

1.b Jurcsák
Renéta

1место

Vásárhelyi Szilvia

1.b Jurcsák
Renáta

1 место
истакнута
златна

Vásárhelyi Szilvia

4.KM Nagy
Marosi Viktor
5.a Bózsits
Noémi
3.KM Bartus
Neo

1 место

Francišković Éva

1 место

Takács Izabella

2место

Gál Angéla

3.KM Mészáros
Martin

2место

Gál Angéla

4. KM Kovács
Zsanett

2место

Francisković Éva

3.KM Tőcsér
Léna

3место

Gál Angéla

5.a Árokszállási
Evelin

3место

Takács Izabella

5.a Govorković
Dorina
Szakál Noel,
Horvát Léna,
Simon Szabina,
Fébián Edvárd,
Újvári Richárd,
Kis Elizabetta,
Kis Emili,
Szente Dominik,
Tacsi József,
Pesti Denisz,
Kobleher Ágnes

3место

Takács Izabella

3место

Radaković Huszta
Orsolya

Конкурисао је
3.KM разред с
видео филмом

Gál Angéla
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Школско
такмичење из
немачког језика
12.2.2020

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НИВО
НАЗИВ
ТАКМИЧЕ ТАКМИЧЕЊА
ЊА

Школско такмичење:

УЧЕНИК,
ОДЕЉЕЊЕ

ПЛАСМАН

8.c Patocskai
Andrea ,
8.1
Теодора
Скендеровић
8.4 Анета Гаши,

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
1.место

МЕНТОР

2.место

Bajúsz Anikó

3.место

Bajúsz Anikó

Валерија Абдулаху
Bajtai Rebeka
Balázs Alexandra
Сузана Берта
Birkás Dorina
Csík Olivér
Dudás Zsófia
Fodor Zsófia
Futó Lea
Gajdos Dávid
Татјана Јанковић
Katona Vivien
Kljajić Zsolt
Komáromi Petra
Kukla Xenia
Marton Nema
Márton Evelin
Олег Мехинагић
Маја Милановић
Индира Реџепи
Милица Релић
Тијана Ремеш
Sefcsics Tamás
Szalai Violetta
Szalma Bálint
Tilinko Virág

Положен А1 испит на немачком језику-GOETHE –ZERTIFIKAT A1

Школско
такмичење

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
НИВО
НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА ТАКМИЧЕЊА

Школско
такмичење
енглеског језика
- 6.2.2020.

УЧЕНИК,
ОДЕЉЕЊЕ

Kokity
Zsuzsanna

ПЛАСМАН

8. 4 Мирела Душноки пласман
општинско
8.3 Милица
пласман
општинско
Жигмановић
8.3 Иван
Милодановић

Margit Mária

пласман
општинско

Deli

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
на 34/40

МЕНТОР

на 32/40

Ана Катић

на 30/40

Ана Катић

Ана Катић
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8.3 Илија
Величковић,

пласман
општинско

на 25/40

Ана Катић

8.2 Александар
Липајић ,

пласман
општинско

на 25/40

Ана Катић

8.2 Александра Ач,

на 23/40

Ана Катић

на 17/40

Kovács Csaba

8.a Simon Dávid,
8.b Kljajić Zsolt,

пласман
општинско
пласман
општинско
-

12/40
12/40

Kovács Csaba
Kovács Csaba

8.a.Fábián Flórián,

-

9/40

Kovács Csaba

8.c Farkas Alex

-

9/40

Kovács Csaba

8.a. Jugyák Dominik

-

8/40

Kovács Csaba

8.a Mihály Ádám

-

7/40

Kovács Csaba

8.4 Мирела Душноки

пласирала се на 2.место
Окружно
такмичење
пласирала се 3.место
на
Окружно
такмичење
пласираo се на 3.место
Окружно
такмичење
1.место

Ана Катић

2. место

Ана Катић

-

Ана Катић

8.c Kopasz Réka

Међународно такмичење

Окружно
такмичење:

Општинско
такмичење

Такмичење из
енглеског језика,
Суботица - 23.
2.2020.

8.3 Милица
Жигмановић
8.3 Иван
Милодановић

Ана Катић
Ана Катић

Окружно
такмичење
из
енглског језика,
Суботица
–
15.3.2020.

8.3 Милица
Жигмановић
8.4 Мирела Душноки

Mеђународнa
Oлимпијадa
из енглеског
језика Hippo,
Суботица –
28.2. 2020.
1.круг
Hippo 3

8.4 Мирела Душноки

Ана Катић

8.3 Милица
Жигмановић
8.4 Иван
Милодановић
8.1 Невена Цвијић
8.2 Александар
Липајић
8.3 Илија
Величковић
6.4 Маја Жунић,
6.4 Давид Бајић
6.4 Катарина Бодоњи
6.4 Инес Саулић
6.1 Сања Савин
6.2 Тара
Миловановић

Ана Катић

Mеђународнa
Oлимпијадa
из енглеског
језика Hippo,
Суботица –
28.2. 2020.
1.круг

8.3 Иван
Милодановић

Ана Катић

Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
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Hippo 2

Mеђународнa
Oлимпијадa из
енглеског језика
Hippo,
Суботица –
28.2. 2020.
1.круг
Hippo 1

Mеђународнa
Oлимпијадa из
енглеског језика
Hippo,
Суботица –
28.2. 2020.
1.круг
Little Hippo
Mеђународнa
Oлимпијадa из
енглеског језика
Hippo,
2.круг

6.2 Сара Перић
6.2 Ален Киш
6.2 Никола Пил
6.3 Ален Летић
6.3 Денис Антоловић
6.3 Милица Цвијић
3. KM Bartus Neo
5.2 Душан Маравић

Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Kovács Csaba
Kovács Csaba
Kovács Csaba
Паулина
Миланковић
Ана Катић

5.2 Нера Нађ

Ана Катић

5.2 Јана Добрички

Ана Катић

5.1 Исидора
Цвијовић
3.KС Лена Бабичков,

Ана Катић

8.3 Милица
Жигмановић
8.3 Илија
Величковић
6.3 Милица Цвијић
6.4 Маја Жунић
6.4 Катарина Бодоњи
6.2 Тара
Миловановић,
5.2 Јана Добрички

Mеђународнa
Oлимпијадa из
енглеског језика
Hippo
3.круг
полуфинална
рунда

8.3 Милица
Жигмановић
8.3 Илија
Величковић,
6.3 Милица Цвијић
6.4 Маја Жунић
6.2 Тара
Миловановић,
5.2 Јана Добрички

Паулина
Миланковић

пласман
на
наредни ниво
пласман
на
наредни ниво
пласман
на
наредни ниво
пласман
на
наредни ниво
пласман
на
наредни ниво
пласман
на
наредни ниво
пласман
на
наредни ниво

Ана Катић
Ана Катић
Kovács Csaba
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
Kovács Csaba
Ана Катић
Ана Катић
Ана Катић
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МАТЕМАТИКА
НИВО
НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА ТАКМИЧЕЊА

Школско
такмичење из
математике 15.
11. 2019.

УЧЕНИК,
ОДЕЉЕЊЕ

3.d Apró
Krisztián,
4.KM Kovács
Zsolt,
5.a Árokszállási
Evelin,
6.b Dudás
Árpád,
7.2 Aлекса
Балажевић,
8.3 Иван
Милодановић,
3.2 Немања
Петровић,
4.1 Белма
Кокљевци,
5.1 Исодора
Цвијовић,
6.3 Денис
Антоловић,
7.а Zsiga Dávid,

Школско такмичење

3.b Horvát Lea,
4.KM Balázs Piri
Ede,
5.3 Нина
Човић,
5.1 Урош
Јовановић
6.2 Давид
Кунтић
3.KM Zemkó
Emma
3.b Szekula
Brigitta
4.1Огњен
Богојевић
3.4 Емина
Томић
4.4 Aндрија
Кујунџић
4.2 Лена
Јаковетић,
4.2 Реља
Миковић
6.b Domonkos

ПЛАСМАН

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
пласирао се на 1. место
општинско
пласирао се на 1. место
општинско
пласирала се 1. место
на општинско
пласирао се на 1. место
општинско
пласирао се на 1. место
општинско
пласирала се 1. место
на општинско
пласирао се на 2. место
општинско
пласирала се 2. место
на општинско
пласирала се 2. место
на општинско
пласирао се на 2. место
општинско
пласирао се на 2. место
општинско
пласирала се 3.место
на општинско
пласирао се на 3.место
општинско
пласирала се 3.место
на општинко
пласирао се на 3.место
општинско
пласирао се на 3.место
општинско
пласирала се
на општинско
пласирала се
на општинско
пласирао се на
општинско
пласирала се
на општинско
пласирао се на
општинско
пласирала се
на општинко
пласирала се
на општинко
пласирао се на

МЕНТОР

Mezei Lídia
Francišković
Éva
Horváth
Krisztina
Gunić Jolán
Александра
Ступар Брујић
Далиборка
Буквић
Татјана
Халиловић
Лидија
Миланковић
Александра
Ступар Брујић
Ведрана
Цвијин
Kovács Elvira
Süli Szilvia
Francišković
Éva
Ведрана
Цвијин
Александра
Ступар Брујић
Ведрана
Цвијин
Gál Angéla
Süli Szilvia
Лидија
Миланковић
Мирослава
Бриндза
Сузана
Мађаревић
Сања
Тонковић
Сања
Тонковић
Gunić Jolán
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Окружно
такмичење

Општинско такмичење

Општинско
такмичење из
математике,
Суботица- 7. 12.
2019.

Окружно
такмичење из
математике,
Суботица -7. 3.
2020.

БИОЛОГИЈА
НИВО
НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА ТАКМИЧЕЊА
Општинско
такмичење

Kristóf,
4.KM Kovács
Zsolt

општинско
пласирао се на 1. место
окружно

4.KM Balázs Piri
Ede,
7.a Zsiga Dávid

пласирао се
окружно
пласирао се
окружно
пласирао се
окружно
пласирао се
окружно
пласирала
на окружно
пласирала
на окружно
пласирао се
окружно
пласирао се
окружно

7.2 Aleksa
Balažević
3.b Dékány
Dávid
5.a Árokszállási
Evelin
4.1 Белма
Кокљевци,
4.1Огњен
Богојевић
6.b Dudás
Árpád,
7.а Zsiga Dávid,

на 3. место
на 3. место
на 3. место
на

похвала

се похвала
се 2. место
на
на

Francišković
Éva
Francišković
Éva
Kovács Elvira
Александра
Ступар Брујић
Süli Szilvia
Horváth
Krisztina
Лидија
Миланковић
Лидија
Миланковић
Gunić Jolán

3. место

Kovács Elvira

4.КМ Kovács
Zsolt,

похвала

Francišković
Éva

7.1 Алекса
Балажевић,

похвала

Александра
Ступар Брујић

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО

МЕНТОР

УЧЕНИК,
ОДЕЉЕЊЕ

Oпштинско
7.а Dudás Zsófia
такмичење из
биологије,
7.2 Алекса
Суботица
- Балажевић
15.3.2020.
7.2 Данило
Шиндрић
8.3 Илија
Величковић

ПЛАСМАН

Patócs
Zsuzsanna
Горан Андрић
Горан Андрић
Zuberec Etel

212

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину

ИСТОРИЈА
НИВО
НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА ТАКМИЧЕЊА

УЧЕНИК,
ОДЕЉЕЊЕ

Школско
такмичење

5.2 Гаврило
Ђурашиновић
5.2 Филип
Љубисављевић
5. c Taskvoity
Lara
6.a Márton Lilla

Школско
такмичење из
историје 5. 3.
2020.

6.b Dudás Árpád

6.b Domonkos
Kristóf
8.3 Исидора
Богић

Општинско
такмичење

Међународно
такмичење

Општинско
такмичење из
историје,
Суботица -15.
3. 2020.
Honismereti
verseny
–
организовано у
нашој школи,
OШ,,Сечењи
Иштван˝-16. 11.
2019.

ПЛАСМАН

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
15/5
15/2,5
15/8
15/3

пласирао се за 15/12
Општинско
такмичење
15/3

МЕНТОР

Herbut
Hegedűs Anna
Herbut
Hegedűs Anna
Herbut
Hegedűs Anna
Herbut
Hegedűs Anna
Herbut
Hegedűs Annа

10/7,5

Herbut
Hegedűs Anna
Weiss Rudolf

8.4 Андреј Балог
8.2 Александра
Ач
8.1 Невена
Цвијић
8.1 Теодора
Скендеровић,
8.а Simon Dávid,
8.a Mihály Ádám
8.b Ökrös Emma
6.b Dudás Árpád

10/4,5
10/6,5

Weiss Rudolf
Weiss Rudolf

10/7,5

Weiss Rudolf

10/6

Weiss Rudolf

10/5
10/4
10/7.5

Weiss Rudolf
Weiss Rudolf
Weiss Rudolf
Herbut
Hegedűs Annа

6.b Domonkos
Kristóf
6.b Dudás Árpád
7.a Dudás Zsófia
7.c Huber Gábriel

Екипно
2. место
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НИВО
НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА ТАКМИЧЕЊА
Школско
такмичење

ГЕОГРАФИЈА
УЧЕНИК,
ПЛАСМАН
ОДЕЉЕЊЕ

Школско
7.c Vörösbaranyi
такмичење из Linetta
географије- 29.
2.2020.
7.c Huber Gábriel

7.b Pálity
Nataniel
7.3 Матеа
Буљовчић
7.2 Индира
Реџепи
8.2 Oгњен
Славнић
8.1 Невена
Цвијић
8.3Илија
Величковић
8.3 Исидора
Богић
8.2 Ач
Александра
8.4 Олег
Мехинагић
8.1 Теодора
Скендеровић
8.3 Иван
Милодановић
8.2 Никола
Ковачевић
8.2 Ања
Милошев
8.4 Мирела
Душноки
8.2 Анђелина
Хорватски
8.4 Анета Гаши

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
пласирала се 100/80
за Општинско
такмичење,
пласирао се за 100/80
Општинско
такмичење,
пласирао се за 100/75
Општинско
такмичење
100/60

Rita Nikolić
Rita Nikolić

60/53

Миленко
Илин
Миленко
Илин
Милан Павић

60/44

Милан Павић

60/40

Милан Павић

60/36

Милан Павић

60/35

Милан Павић

60/33

Милан Павић

60/31

Милан Павић

60/29

Милан Павић

60/26

Милан Павић

60/35

Милан Павић

60/23

Милан Павић

60/23

Милан Павић

60/21

Милан Павић

100/48
пласирао се за
Општинско
такмичење
пласирала се
за Општинско
такмичење
пласирао се за
Општинско
такмичење
пласирала се
за Општинско
такмичење

МЕНТОР
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ХЕМИЈА
НИВО
НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА ТАКМИЧЕЊА
Школско
такмичење

УЧЕНИК,
ОДЕЉЕЊЕ

Школско
7.а Dudás Zsófia
такмичење из
хемије 27. 2.
2020.
7.a Fodor Zsófia
7.3 Дора Салма

Општинско
такмичење

Општинско
7.а Dudás Zsófia
такмичење из
хемије,
7.a Fodor Zsófia
Суботица 1. 3.
2020.
7.3 Дора Салма

Међународно
такмичење

Szebenyi Mária 7.а Dudás Zsófia
Kémia
Emlékverseny,
7.a Fodor Zsófia
Nagykanizsa /
Magyarország - 7.3 Дора Салма
Tehetségpont

ПЛАСМАН

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
пласирала се 100/94
за Општинско
такмичење
пласирала се 100/77
за Општинско
такмичење
пласирала се 100/34
за Општинско
такмичење

Од 5 круга 3
круга
одрађена послата

МЕНТОР

Кларика
Цинклер
Кларика
Цинклер
Кларика
Цинклер
Кларика
Цинклер
Кларика
Цинклер
Кларика
Цинклер
Кларика
Цинклер
Кларика
Цинклер
Кларика
Цинклер

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
НИВО
НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА ТАКМИЧЕЊА

УЧЕНИК, ОДЕЉЕЊЕ

Општинско
такмичење

ДЕЧАЦИ
5.1 Вања Пухалак
6.1 Матеја Бавчевић
6.1Алекса Матић
6.1 Филип Балог
6.2 Ален Киш
6.3 Новак Царек
6.a Szloboda Bence
6.b Januskó Harold
6.b Fábián Adorján
ДЕВОЈЧИЦЕ
5.3 Селина Мујоли
6.2 Стела Месарош
6.2 Ивана Видаковић
6.2 Марина Штефковић
6.3 Ксенија Мандић
6.а Kovács Ramóna
6.b Csákány Dominika
6.b Petrekánovity Krisztina

ФУТСАЛ
,,
ЛИГА
СУ
ШАМПИОНА”
Суботица - 25.
9. 2019.

ПЛАС
МАН

БРОЈ
МЕНТОР
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
2. место
наставник:
Juhász Sándor

1. место

наставник:
Juhász Sándor
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Општинско
такмичење

Окружно
такмичење:
Окружно
такмичење:

Окружно
такмичење:

Окружно
такмичење:

Градско
првенствоСтони тенис , 2.
10. 2019.

6.b Romoda Zsanett
5.a Bózsits Noémi

5.a Bózsits Noémi
5.b Kis Emili

1.место
1.место екипно

Окружно
првенство5.a Bózsits Noémi
Стони тенис , 8. 5.b Kis Emili
10. 2019.
Aтлетика
- 8.а Goja Áron,
17.10.2019.
7.3 Mамужић Дане

2.место
екипно

Пливање
5.12.2019.

- 6. 3 Ива Ковачевић

Микулаш
куп,џудо куп –
Спартак
7.12.2019.

НИВО
НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА ТАКМИЧЕЊА
На школском Литерарно
нивоу
такмичење из
веронауке,,
Гелерт
Стантић˝
Сомбор - 23. 6.
2020.

Ален Ковачевић
6.1 Станишић Ђорђе
8.4 Шорш Данијел
5.3 Оливер Видић
8.б Sisa Ervin
3.а Botka Petra
3.КС Зораје Рајко
4.КС Драга Балаћ

ВЕРОНАУКА
УЧЕНИК, ОДЕЉЕЊЕ ПЛАСМ
АН

наставница:
Kunyi Bettina
- наставница:
Kunyi Bettina

похвалница

Наталија Тадић

похвалница

Наталија Тадић

1.место

Маја Прћић

1.место
2.место
2.место
2.место
3.место
3.место
3.место
1. место

Маја Прћић
Маја Прћић
Маја Прћић
Маја Прћић
Маја Прћић
Маја Прћић
Маја Прћић
Нађ Варга Ката

МЕНТОР

3.b Szekula Brigitta

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
1.место

6.b Domonkos Kristóf

1.место

Kovács M. Hermina

1.5 Una Kopilović

1.место

Kovács Hermina

2.а Kerpenizsán Dávid

2.место

Kovács Hermina

3.b Dékány Dávid

2.место

Kovács M. Hermina

6.b Dudás Árpád
1.а Laudisz Nánási
Drágán
4.а Gábor Krisztián

2.место
3.место

Kovács Hermina
Kovács M. Hermina

3.место

Kovács M. Hermina

4.а Pásztor Anita

3.место

Kovács M. Hermina

7.c Mihájlovity
Hermina
1.b Barát Barbara

3.место

Kovács M. Hermina

поклон

Kovács M. Hermina

Kovács M. Hermina
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Општинско
такмичење:

Општинско
такмичење:

Општинско
5. разред –
такмичење
5.c Taskovity Lara
веронауке,
5.c Ürge vanessza
Суботица -7. 3. 5.b Csík Lara
2020.
5.b Sáfrány Alberta
Regina
5.c Szűcs Leona
5.c Ötvös Evelin
7. разред –
7.c Vörösbaranyi
Linetta,
7.c Smit Antónia,
7.a Borsos Levente
7.c Damján Karolina
7.c Huber Gábriel
7.c Balkó Mácsai
Norbert
7.c Somogyi Ákos
,,800
година Исидора Богић
постојања
СПЦ˝
19.10.2019.
Милица Релић

ЛИКОВНА КУЛТУРА
УЧЕНИК,
ПЛАСМАН
ОДЕЉЕЊЕ

НИВО
ТАКМИЧЕ
ЊА

НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА

Школско
такмичење

Хармонија Форме 6.2 Марина
и боја (мртва Штефковић
природа), 8. 2.
2020.
6.2 Стела
Месарош
6.3 Дајана
Бојанић
5.3 Оливер
Видић
5.1 Исидора
Цвијовић
8.2 Филип
Богдановић
8.3 Зое Сабо
7.4 Јулија
Кајари
7.3 Матеа

пласирала се
Општинско
такмичење,
пласирала се
Општинско
такмичење,
пласирала се
Општинско
такмичење,
пласираo се
Општинско
такмичење,
пласирала се
Општинско
такмичење,
пласираo се
Општинско
такмичење,
пласирала се
Општинско
такмичење,
пласирала се
Општинско
такмичење,
пласирала се

екипно
1. место

Kovács M. Hermina

екипно
2. место

Kovács M. Hermina

похвалница

Никола
Миросављев

похвалница

Никола
Миросављев

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО

МЕНТОР

за

Симонида
Ђорђевић

за

Симонида
Ђорђевић

за

Симонида
Ђорђевић

за

Симонида
Ђорђевић

за

Симонида
Ђорђевић

за

Симонида
Ђорђевић

за

Симонида
Ђорђевић

за

Симонида
Ђорђевић

за

Симонида
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Буљовчић
7.4 Дуња
Славнић
Школско
такмичење:

Најбоја дечија
карикатура ,,Мали
Пјер˝ 28.2.2020.
Такмичење се
одвија на 3 нивоа!

8.2 Филип
Богдановић

Радови су послати
за Београд!

7.4 Јулија
Кајари

1. место

Sándor Laura

1. место

Симонида
Ђорђевић

2.место

Симонида
Ђорђевић

2.место

Симонида
Ђорђевић

2.место

Sándor Laura

3.место

Sándor Laura

3.место

Sándor Laura

3.место

Симонида
Ђорђевић

2.место

Sándor Laura

посебна
награда за
стрип

Симонида
Ђорђевић

5.3
Оливер
Видић

2. место

Симонида
Ђорђевић

3.b
Kakuszi
Kira
1.b Jurcsák
Renáta,
1.b Dudás
Ivett,
Vásárhelyi
Szilvia
1.b Hajdú
Lara,
1.b Kukla
Viktória,

1. место

Süli Szilvia

Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет

Vásárhelyi Szilvia

Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет

Vásárhelyi Szilvia

8.b Ökrös
Emma

8.b Simon
Roland,
8.a Német
Nikol,
8.c Kopasz
Réka,
5.3 Марија
Лукић,

Oпштинско
такмичење
Покрајинск
о
такмичење

Симонида
Ђорђевић
Симонида
Ђорђевић

6.4 Маја
Жунић,

Завод за јавно
здравље
Суботица,
Обележавање
Националног дана
без
дувана
24.1.2020.
Хармонија Форме
и боја (мртва
природа), 12. 3.
2020.
Креативни
ликовни конкурс –
Панон РТВ 25.
11.2019. Ünnepel a
család!

Ђорђевић

1. место

2 Анђела
Кoстић,

Општинско
такмичење

Општинско
такмичење,
пласирала се за
Општинско
такмичење,
25
бода,
пласирала се за
следећи ниво
25
бода,
пласирала се за
следећи ниво
25
бода,
пласирала се за
следећи ниво
20
бода,
пласирала се за
следећи ниво
20
бода,
пласирала се за
следећи ниво
20
бода,
пласираo се за
следећи ниво
18
бода,
пласирала се за
следећи ниво
18
бода,
пласирала се за
следећи ниво
18
бода,
пласирала се за
следећи ниво

5.a
Bózsits
Noémi
8.2
Филип
Богдановић

Vásárhelyi Szilvia
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Републичко
такмичење

Републичко
такмичење
Републичко
такмичење

Међународ
ни фестивал

3.KM Bartus
Neo,
3.KM Deák
Kiara,
3.KM Dudás
Heidi Heléna,
3. KM Huber
Zalán ,
3.KM
Hegedűs
Zsombor,
3. KM Márton
Patrik,
4.KM
Mészáros
Martin
3.KM Tőcsér
Léna ,
3. KM Tőcsér
Alen,
3. KM Zemkó
Emma,
4.КС Башић
П. Жужана
4.КС Бериша
Дебора,
4.КС Иштван
М. Петра,
4.КС
Крнајски
Марија,
3.КС
Бабичков
Лена,
3.КС Зораје
Рајко,
3.КС Ћосић
Наташа,
Ликовни конкурс 1.b Jurcsák
,,Нацртај, обоји и Renáta
освоји˝Форма
Идеале, 1. 11.
2019.
Ликовни конкурс– 3.КС Ћосић
Плакат 1.6.2020.
Наташа
3.КС
Бабичков
Лена
Калиграфски
4.КС Бериша
конкурс
,, Дебора
Светосавље
и 4.КС
наше
Крнајски
доба˝22.6.2020.
Марија
26. Међународни 4.КS Драга
фестивал
Балаћ

Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет

Gál Angéla

Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет

Gál Angéla

Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет

Gál Angéla

Похвалницапоклон пакет

Нађ Варга Ката

Похвалницапоклон пакет
Похвалницапоклон пакет
2.место

Нађ Варга Ката

1.место

Нађ Варга Ката

похвала

Нађ Варга Ката

3.место

Нађ Варга Ката

похвала

Нађ Варга Ката

Биле су
водитељке

Нађ Варга Ката

Gál Angéla
Gál Angéla
Gál Angéla
Gál Angéla

Gál Angéla

Gál Angéla
Gál Angéla
Нађ Варга Ката
Нађ Варга Ката
Нађ Варга Ката
Нађ Варга Ката

Нађ Варга Ката
Vásárhelyi Szilvia
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позоришта за децу
Међународ
но
такмичење

Међународ
но
такмичење

НИВО
ТАКМИЧЕ
ЊА
Општинско
такмичење

VIII Међународно
ликовнолитерарноновинарски
натјечај
,,Богатство
различитости˝
Таванкут- 15. 3.
2020.

7.а Dudás
Zsófia
3. KM Tőcsér
Léna,

3 KM
Mészáros
Martin
3.KM Márton
Patrik
3. KM
Hegedűs
Zsombor
Ликовни конкурс 4.КС Башић
винарије Маурер ,, П. Жужана
Винска етикета˝
30.11.2019.

програма 2227. 9. 2019.
3.место

Нађ Варга Ката

похвалница

Gál Angéla

похвалница

Gál Angéla

похвалница

Gál Angéla

2.место

Нађ Варга Ката

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИКО ОБРАЗОВАЊЕ
НАЗИВ
УЧЕНИК,
ПЛАСМА
БРОЈ
ТАКМИЧЕЊА
ОДЕЉЕЊЕ
Н
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
Општинско
6.3
Зорана
такмичење
из Ђурашиновић
технике
и 6.2
Тара
технологије,
ТИО, Миловановић
Ђурђин- 1.3.2020.
6.2 Маша Бабић

НИВО
ТАКМИЧЕ
ЊА

НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА

Општинско
такмичење

Општинско
такмичење
информатике
2. 2020.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
УЧЕНИК,
ПЛАСМА
БРОЈ
ОДЕЉЕЊЕ
Н
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
5.2 Ленка Тешић
3.место
из
22.

Gál Angéla

МЕНТОР

Слободанка
Брандт
Слободанка
Брандт
Слободанка
Брандт

МЕНТОР

Аntal
Krisztina

Dinčić

ШАХ
НИВО
ТАКМИЧЕ
ЊА

НАЗИВ
ТАКМИЧЕЊА

УЧЕНИК,
ОДЕЉЕЊЕ

Школско
такмичење

Школско
3.b Barát Dominik
такмичење
у 4. KM Kovács Zsol
шаху- 29. 2. 2020. 6.3 Андрија Татар
7.3 Дане Мамужић
3.b Lakatos Zoltán
6.b Dudás Árpád
3.a Árokszállási Teó

ПЛАСМА
Н

БРОЈ
БОДОВА/
ОСВОЈЕНО
МЕСТО
1.место
1.место
1.место
1.место
2.место
2.место

МЕНТОР

Јеszenszky Tibor
Јеszenszky Tibor
Јеszenszky Tibor
Јеszenszky Tibor
Јеszenszky Tibor
Јеszenszky Tibor
Јеszenszky Tibor
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ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ШКОЛУ
-Захвалница за Учешће у програму ,, За чистије и зеленије школе у Војводини˝ ОШ,,Сечењи
Иштван˝ Суботица у школској 2018/2019. години
-Учешће на ,,Фестивалу љубави˝ Ударачка група -,,Ритмикс˝ ОШ,,Сечењи Иштван˝
Суботица 3. 6. 2019. године
-Савез за школски спорт Србије, Захвалница за ОШ,,Сечењи Иштван˝ Суботица и вођи новинарске
секције Маји Прћић у школској 2019/2020.

4.5.2.

Дипломе

За 5.00 успех од 2-7. разреда похваљено је:
2. разред
45
3. разред
31
4. разред
38
5. разред
25
6. разред
24
7. разред
17
УКУПНО:
180
•

12 ученика осмих разреда је заслужило Вукову диплому (5 на српском и 7 на мађарском наставном
језику). (10% ученика- исто као и прошле школске године)

Ученици са Вуковом дипломом:
Андреа Паочкаи (Patocskai Andrea) 8.ц

Теодора Скендеровић 8.1

Леона Ковач (Kovács Leóna) 8.ц

Невена Цвијић 8.1

Река Копас (Kopasz Réka) 8.ц

Александра Ач 8.2

Ема Екреш (Ökrös Emmа) 8.B

Исидора Богић 8.3

Дорина Месарош Бакош (Mészáros Bakos Dorina) 8.б

Андреј Балог 8.4

Адам Михаљ (Mihály Ádám) 8.а
Давид Шимон (Simon Dávid) 8.а

6

4

2

2

11

2

8

2

12

7

21

37

веронаука

информатика

техн. и инф. образовање

физика

хемија

географија
4

музичка култура

5

историја

2

ликовна култура

5

2

физичко васпитање

7

биологија

3

математика

2

немачкии језик

енглески језик

Посебне
дипломе
Похвалнице 2

мађарски ј. матерњи

срки јез. матерњи

Осмаци су добили још 35 посебних диплома и 117 похвалница .

6
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•

•





Ђак генерације на српском наставном језику, је Теодора Скендеровић свестрана девојчица која
је највеће успехе достигла из биологије и музичке културе, али похвалнице из српског језика и
немачког језика, историје, физике, хемије и техничког и и нформатичког образовања говоре о томе,
да је она широких интересовања, отворена за све области науке, језика и уметности, активна и у
вршњачким едукацијама као члан ученичког парламента. Својим активним и одговорним односом
према школским и ваншколским обавезама, као и примерним понашењем може послужити као
пример свим ученицима.
Ђак генерације на мађарсом наставном језику, ко својим успехом највише из матерњег и
страних језика, као и својим ангажовањем и одговорним односом према обавезама може бити
пример свим ученицима је Андреа Паточкаи, ученица 8.ц одељења ко је поред скроз одличног
успеха постигнућима на такмичењима и другим школским и ваншколским активностима заслужила
и посебну дипломуиз мађарског језика и похвалнице из немачког језика, ликовне и музичке
културе.
За спортисту генерације на мађарском језику је изабран Ервин Шиша, пливач ко је током целог
свог школовања тренирао пливање и од 2. до 8. разреда освојио бројна признања и награде на
различитим нивоима такмичења из пливања- а највећ успех му је 2 место на републичком
такмичењу, што је постигао у 4. разреду.
На српском наставном језику спортиста генерације је Данијел Шорш, свестрани спортиста, који
је ипак највише реултата постигао такође у пливању од 4. разреда се увек пласирао на окружно
такммичење где је више пута постигао друго место, а на различитим другим турнирима и лигама у
Србији и Мађарској постигао бројна 1.,2. и 3 места. Ментор оба ученика у пливању је наставница
Маја Прћић.

4.5.3. Резултати поправних и разредних испита
ПОПРАВНИ ИСПИТИ
у јуну је полагао три осмака (три дечака), који су након припремне наставе изашли на испит и положили
исти са оценом два и тако су завршили осми разред и стекли услов да излазе на завршни испит и упишу
средњу школу. У августу је поправни испит полагао укупно 18 ученика (11 дечака и 7 девојчица).
Разред
Пети
Шести
Седми
Осми (јун)
Укупно

Српски наставни
језик
7
6
2
2
17

Мађарски наставни
језик
2
1
0
1
4

Укупно
9
7
2
3
21

Двадесеторо ученика је упућено на поправни испит из једног предмета а један из 2 предмета, тј.
организовано је укупно 22 поправних испита. Прегед броја поправних испита по предметима:
ЈУН
Математика 1 ученик
Српски језик 1 ученик
Физика 1 ученик
АВГУСТ
Математика 17 ученика
Енглески језик 3 ученика
Биологија 2 ученика
Од 9 петака једна ученица је пала на испиту а осморо је положио испит.
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Од 7 шестака је два ученика пало на поправном испиту ( једна од њих се није појавила на усменом делу
испиа након недвољне оцене на писменом делу). Два седмака и три осмака су полжили испит и завршили
разред.
Јунски испитни рок
ученик
Л.Б.
Ф.П.
О.А.

19.
20.
21.

8. разред – јунски испитни рок
Разред/
Предмет
одељење
8.ц
Физика
8.1
Математика
8.3
Српски језик

Успех
довољан (2)
довољан (2)
довољан (2)

Августовски испитни рок
5. разред
ученик
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Н. Х.
Ј. Т.
Е. Ј.
С. П.
Н. П.
Ј. Б.
Ј. К.
М. К.
С. М.
ученик

10
11
12
13
14
15
16

М. Л.
М. Б.
А. Б.
П. К.
Е. С.
Б. Б.
Б. Ј.
ученик

17
18

Е. Ђ.
Ђ. К.

Разред/
одељење
5.б
5.б
5.1
5.1
5.2
5.3
5.3
5.3
6.3
Разред/
одељење
6.а
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.4
Разред/
одељење
7.4
7.4

Предмет

Успех

Енглески језик, биологија
Енглески језик
Математика
Математика
Математика
Енглески језик
Математика
Математика
Математика
6. разред
Предмет

довољан (2), довољан (2)
довољан (2)
довољан (2)
недовољан (1)
довољан (2)
добар (3)
довољан (2)
довољан (2)
довољан (2)

Биологија
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
7. разред
Предмет

добар (3)
недовољан (1)
довољан (2)
довољан (2)
довољан (2)
довољан (2)
недовољан (1)

Математика
Математика

довољан (2)
довољан (2)

Успех

Успех

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Разредни испит из немачког језика је у овој школској години полагао 6 ученика који су се преписали у нашу
школе из школе (или теренског објекта наше школе) где нису изучавали овај предмет. Четири ученика
првог циклуса су полагалаи немачки као први страни језик, док два ученика другог циклуса су полагали као
други страни језик.
Сви ученици су пре испита имали припрему за полагање испита и сви су исти успешно положили.
Дванаест (12) ученика је остало неоцењено из свих или само неких предмета због нередовног похађања
наставе и/или привременог боравка у иностранству, или дуже болести. Школа је због непохађања наставе
предузела све потребне мере, а родитељи су обавештени о могућности да деца полажу разредни испит. Од
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ових 12 ученика за 9 је исти и пријављен од стране родитеља а њих осморо је и приступио разредном
испиту. Пре испита је организеована припремна настава. 5 Ученика након разредних испита наставља
школовање у наредном разреду (троје су положили испит, а двоје се преводе са недовољним оценама).
Четири (4) ученика четвртог разреда (троје који нису положили испит и један који није присупио испиту,
понављају четврти разред.)

Ученик
1.

О. Ф.

Разред/
одељење
3.б

2.

М. А.

4.1

3.

В. Ђ.

3.1

4.

М. В.

3.1

5.

С. С.

2.б

6.

М. Л.

2.КС

7.

С. Д.

3.3

8.

Б. Е.

4.3

Испитни рок и предмет /и

Успех

Октобар: немачки језик 1.
разред
Децембар: немачки језик 2.
разред
Децембар: немачки језик 3.
разред
Децембар: немачки језик 1.
разред
Јун: немачки језик 2. разред
Децембар: немачки језик 1.
разред
Јун: немачки језик 2. разред
Јун: Српски језик као
нематерњи ликовна култура ,
музичка култура , физичко и
здравствено васпитање,
католички вјеронаук ,
енглески језик
Август: Математика (ИОП1),
свет око нас, мађарски језик
(ИОП 1), пројектна настава

одличан (5)
одличан (5)
довољан (2)
одличан (5)
одличан (5)
одличан (5)
одличан (5)
Српски језик као нематерњи (врло добар 4),
ликовна култура (врлодобар 4), музичка
култура ( врлодбар 4), физичко и здравствено
васпитање (одличан 5 ), католички вјеронаук
(истиче се), енглески језик (врлодобар 4)

Математика (недовољан 2), свет око нас
(довољан 2), мађарски језик (недовољан 1),
пројектна настава ( задовољава)
недовољан – преводи се- (и покренут
поступак за прелазак на ИОП2)
Јун: математика, ликовна
математика (довољан 2), ликовна култура
култура, свет око нас, физичко (врлодобар 4), свет око нас (довољан 2),
и здравствено васпитање,
физичко и здравствено васпитање (одличан 5),
грађанско васпитање, музичка грађанско васпитање (задовољава), музичка
култура, пројектна настава
култура (врлодобар 4), пројектна настава
(задовољава)
Август: српски језик,
српски језик (добар 3), енглески
енглески језик
језик(врлодобар 4)
Јун : сви предмети
математика (недовољан 1), ликовна култура
(добар 3), природа и друштво (недовољан 1),
физичко и здравствено васпитање (добар 3),
исламска веронаука ( задовољава), музичка
култура (добар 3), чувари природе (добар 3)
српски језик (недовољан 1 ), енглески језик
(недовољан 1)
недовољан – преводи се
Јун: сви предмети
српски језик (недовољан 1 ), математика
(недовољан 1), ликовна култура (добар 3),
природа и друштво (недовољан 1), физичко и
здравствено васпитање (врлодобар 4),
исламска веронаука ( задовољава), музичка
култура (добар 3), чувари природе (добар 3)
енглески језик (недовољан 1)
недовољан – понавља разред
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9.

Б. С.

4.3

Јун: сви предмети

10.

Б. С.

4.3

Јун: сви предмети

11.

М. Б.

4.4

Јун: сви предмети

12.

Л. Н.

6.4

Јун :биологија, историја,
немачки језик, математика

13.

Д. П.

6.б

Јун: сви предмети

14.

Б. Б.

6.б

15.

М. Б.

7.4

Јун: 2. страни језик немачки –
5. разред
Јун: немачки језик 5. разред
Август: немачки језик 6.
разред

српски језик (недовољан 1 ), математика
(недовољан 1), ликовна култура (добар 3),
природа и друштво (недовољан 1), физичко и
здравствено васпитање (врлодобар 4),
исламска веронаука ( задовољава), музичка
култура (добар 3), чувари природе (добар 3)
енглески језик (недовољан 1)
недовољан – понавља разред
(није приступио испиту-неоцењен)
понавља разред
српски језик (недовољан 1 ), математика
(недовољан 1), ликовна култура (добар 3),
природа и друштво (недовољан 1), физичко и
здравствено васпитање (врлодобар 4),
исламска веронаука ( задовољава), музичка
култура (добар 3), чувари природе (добар 3)
енглески језик (недовољан 1)
недовољан – понавља разред
биологија (добар 3), историја (одличан 5),
немачки језик (добар 3), математика (довољан
2)
Информатика (врлодобар 4), ликовна култура
(одличан 5), католички вјеронаук (истиче се),
музичка култура (одличан 5), технника и
технологија ( одличан 5), историја (добар 3),
немачки језик (1) (врлодобар 4), физичко и
здравствено васпитање (одличан 5), географија
(одличан 5), енглески језик(2) (добар 3),
билогија (врлодобар 4), математика (довољан
2), српски језик као нематерњњи (добар 3)
2. страни језик немачки – 5. разред (одличан 5)
немачки језик 5. разред (довољан 2)
немачки језик 6. разред (довољан 2)

С. П. 5.2– није пријављен разредни испит
А. Б. 5.3 – није пријављен разредни испит
А. Б. 6.3 – није пријављен разредни испит

4.5.4. Постигнућа ученика 8. разреда на завршном испиту

Осврт на генерацију 2012/13 – 2019/20 Флуктуације, осипање, прилагођавања:
У првом разреду било је 173 ученика (100 ученика на
српском и 73 на мађарском језику, у петом 163- 102 ученика
на српском и 61 на мађарском језику. У осмом разреду је 64
ученика на српском и 51 на мађарском наставном језику
што је мање за 36 ученика на српском и 18 на мађарском
језику у односу на бројно стање на почтку њиховог
школовања. Ово је приближно исти проценат у смањењу
броја ученика, каква је била и у претходној школској

150

100

102
73

100

61

64

50

51

S
M

0

1

5

8
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години.
На крају 8. разреда смо имали 115 ученика- осмака- 64 на српском, и 51 на мађарском наставном
језику, 51 дечака и 64 девојчица. Свих 115 ученика су завршили 8. разред са позитивним успехом – од тога
3 ученика након положеног поправног испита у јунском испитном року (38% са одличним, 29% са врло
добрим и 33 са добрим успехом). 8. разред је по ИОП-у 2 завршио 8 ученика, 2 ученицe по ИОП-у 1, и 1
ученик по ИОП-у 3.
Завршни испит је полагало свих 115 ученика осмог разреда. Прилагођавања су била следећа:
- 8 ученика су по ИОП-у 2, тј. по измењеним стандардима полагали сва 3 теста.
Максималан могући број бодова на свим тестовима је био 20.
Минималан број бодова
Матерњи језик С
Матерњи језик М
Математика
Комбиновани тест

Максималан број бодова

1
5
1,5
2

просек

17,5
19
16
18

8,8
12,8
8,7
10,2

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА - МАТЕРЊИ
ЈЕЗИК (СЈ И МЈ РАЗЛИЧИТ ТЕСТ)
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

9,2

8,7

9,0

8.1

8.2

8.3

12,6

12,3

8.a

8.b

13,4

8,3

8.4

8.c
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ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА ПО
ОДЕЉЕЊИМА - МАТЕМАТИКА
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

9,6

8,1

8,7

8,2

8,0

8.1

8.2

8.3

8.4

8.a

8,6

9,0

8.b

8.c

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА ПО
ОДЕЉЕЊИМА - КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

10,4

10,4

10,4

8.1

8.2

8.3

11,4
9,7

10,1

8.4

8.a

9,3

8.b

8.c
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Број ученика са одређеним бројем бодова:

БРОЈ УЧЕНИКА СА ОДР. БРОЈЕМ
БОДОВА

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК
СРПСКИ
7

6
6
5
5
4

4

4
3

3

3

3

3

3

3
2

2

2

2 2

2

2

2

2

2
1 1 1

1

1

1

1

1

1

1
0 0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК
МАЂАРСКИ
БРОЈ УЧЕНИКА СА ОДР. БРОЈЕМ
БОДОВА

8
7
7
6
6
5
4

4

4

4

3

3

3

3
2

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

1

1

1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0

0
0,0 1,0

2

3,0 4,0

5

6,0 7,0

8

9,0 10,0 11 12,0 13,0 14 15,0 16,0 17 18,0 19,0 20

Број ученика који је на тесту из матерњег (српског) језика тачно решио до половине теста (тј. освојио 0-10
бодова) је 39, а ко је тачно решио више од половине тест (тј. освојио 10,5-20 бодова је 25.
Број ученика који је на тесту из матерњег (мађарског) језика тачно решио до половине теста (тј. освојио 010 бодова) је 8, а ко је тачно решио више од половине тест (тј. освојио 10,5-20 бодова је 43.
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12
10
10

9

9

8
6
6

6

6

6

6

5
4

4

4

4

4

3
2

2

4
3

3

2

1
0 0

4

3

2 2

2 2 2

1
0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,0
0,5
1,0
1,5
2
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20

БРОЈ УЧЕНИКА СА ОДР. БРОЈЕМ
БОДОВА

МАТЕМАТИКА

Број ученика који је на тесту из математике тачно решио до половине теста (тј. освојио 0-10 бодова) је 79, а
ко је тачно решио више од половине тест (тј. освојио 10,5-20 бодова је 36.

БРОЈ УЧЕНИКА СА ОДР.
БРОЈЕМ БОДОВА

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
20
16
15
11
9

10

7
5

5
0 0 0 0

1

0

4

3

2
0

0

5

0

4

4

7
5

3

3

5

4

3
1

0

5
1

1

0

4
1

0

1

0
0,0 1,0

2

3,0 4,0

5

6,0 7,0

8

9,0 10,0 11 12,0 13,0 14 15,0 16,0 17 18,0 19,0 20

Број ученика који је на комбинованом тесту тачно решио до половине теста (тј. освојио 0-10 бодова) је 67, а
ко је тачно решио више од половине тест (тј. освојио 10,5-20 бодова је 48.
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ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – УКУПАН БРОЈ БОДОВА
26
23%

30

20
17%

25
20
15

9
8%

10

10
9%

3
3%

5
0

11
10%

18
16%
11
10%

7
6%
0

0

0
0-5

5,5-10 10,5-15 15,5-20 20,5-25 25,5-30 30,5-35 35,5-40 40,5-45 45,5-50 50,5-55 55,5-60

Успешност ученика осмог разреда при упису у средњу школу на жељени профил
Од укупно 115 ученика који су полагали завршни испит (51 ученик на мађарском и 64 ученик на
српском језику), 113 ученика наставља школовање у некој од средњих школа. Ове године није било пуно
заинтересованих за наставак образовања у Мађарској – вероватно због отжаног преласка преко границе у
ситуацији пандемије- и током информисања о средњим школама и због очекиваних ограничења и у следћој
школској години. Успех ученика да упишу жељени смер је приказан у табели:
Редни број
жеље
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Нераспоређен
УКУПНО

Број ученика
83 + 7 (комисија)
12 + 1 (комисија)
3 + 2 (комисија)
1 + 1 (комисија)
2
1
0
113

Ученици који су осми разред завршили по
измењеним стандардима као и ученици са већим
здравственим тешкоћама су кроз окружну уписну комисију
остварили право на упис у средњу школу по афирмативним
мерама преко броја: седам ученика је примљено на прву
жељу, један на другу, два на трећу и један на четврту жељу.
Дакле, 80 % ученика уписало је своју прву жељу,
11% другу,
4% трећу,
4% четврту и
2 % пету жељу.
1% шесту жељу

Посматрано према степену стручне спреме за који се образују- већина ученика (74%) је изабрао
четворогодишњи образовни профил.
На српском наставном језику ове године најпопуларнија је Хемијско- технолошка школа коју
уписује 36% осмака, затим по 19% Техничку школу „Иван Сарић“ и Политехничку школу, а 11%
Гимназију. На мађарском наставном језику највише (30%) ученика је привлачила Техничка Школа „Иван
Сарић“, затим 8-17% Политехничка школа, Економска средња школа „Боса Миличевић“, Средња
медицинска школа, Гимназија „ Костолањи Деже“ и Хемијско-технолошка школа.
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Дистрибуција ученика по средњим школама према наставном језику и степену образовних профила
приказана је у следећим табелама.
Резултати уписа ученика који су похађали наставу на мађарском језику:
УПИСАНА ШКОЛА

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ
ПРОФИЛ

ТРОГОДИШЊИ
ПРОФИЛ

УКУПНО

12

2

15

4

5

9

3

4

7

7

0

7

6

0

6

3

2

5

1

0

1

1

0

1

1

0

1

38

13

51

Техничка школа
“Иван Сарић“
Политехничка школа
Економска средња школа
„Боса Милићевић“
Средња медицинска
школа
Гимназија за талентоване
ученике“Деже Костолањи“
Хемијско технолошка
школа
Пољоривредна школа
Бачка Топола
Гимназија
„Светозар Марковић“
Музичка школа
УКУПНО

Резултати уписа ученика који су похађали наставу на српском језику:
УПИСАНА ШКОЛА

Четворогодишњи
профил

Трогодишњи
профил

УКУПНО

16

7

23

8

4

12

9

3

12

7

0

7

4

0

4

2

2

4

1

0

1

46

17

63

Хемијско технолошка
школа
Техничка школа
“Иван Сарић“
Политехничка школа
Гимназија
„Светозар Марковић“
Средња медицинска
школа
Економска средња школа
„Боса Милићевић“
Музичка школа
УКУПНО


2 ученика не настављају школовање
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4.5.5.Успех ученика на крају школске године

∑-1
∑-2
∑-3

125
133
138

∑-4
∑1-4
∑-5
∑- 6
∑- 7

144
540

4,00

119
129
129

∑- 8

115
492
1032

∑-5-8
1-8

4,39
4,29

125 100,0%
123 91,7%
129 93,5%
137
514

95,1%

4,06
3,88
3,89

116
121
126

97,5%
94,6%
95,3%

3,99

115 100,0%
478
992

Неоцењени

Незадовољ. успех

ДОВОЉНИ

% добрих

ДОБРИ

% врло добрих

ВРЛО ДОБРИ

% одличних

ОДЛИЧНИ

% позитивних

ПОЗИТИВНИ

Просек

Укупан број
ученика

Разред

Након поправних и разредних испита од укупно 1032 ученика 992 је завршио разред са прозитивним
успехом, 27 са недовољним успехом и било је 13 ученика који су остали неоцењени. Ученици 1., 2. и 3.
разреда се по закону преводе у наредни разред, a ученици од 4 до 7 разреда понављају разред .

0 0,0%
76 57,1%
78 56,5%

0 0,0%
30 22,6%
33 23,9%

0 0,0%
17 12,0%
18 13,0%

0
0
0

0
9
6

0
1
3

66 43,1%
220

34 22,2%
98

37 25,0%
72

0

3
18

4

56 47,1%
49 38,0%
39 30,2%

30 25,2%
44 34,1%
44 33,3%

29 24,4%
28 22,5%
41 31,8%

1
0
2

1
6
2

45 39,1% 34 29,6% 36 31,3%
189
152
135
405
247
206

0
3

0
9
27

8
2
2
1
0
5
13
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4.4.6.Владање и изостанци ученика

3,4%
7,0%
1,6%
0,9%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
3,1%
0,9%

неоцењено

0
0
0
0
0
0
1
4
1
6
6

незадов.

0,0%
0,0%
2,2%
2,1%

задовољавајуће

1,7%
3,1%
5,4%
5,2%

0
0
3
3
6
4
9
2
1
16
22

задовољавајуће

0,0%
0,8%
0,7%
4,2%

добро

94,1%
88,4%
89,9%
93,0%

0
1
1
6
8
2
4
7
6
19
27

добро

100,0%
98,5%
96,4%
93,1%

Врло добро

125
131
133
134
523
112
114
116
107
449
972

Врло добро

Примерно

1
2
3
4
нижи
5
6
7
8
виши
укупно

Примерно

ВЛАДАЊЕ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
3
1
1
0
0
2
5

ИЗОСТАНЦИ

∑-1
∑-2

оправдани
изостанци
4283
4616

неоправдани
изостанци
278
708

свега
изостанака
4561
3576

изостанака
по ученику
36,49
26,89

оправдани
изостанци
по уценику
34,264
34,707

неоправдани
изостанци по
уценику
2,22
5,32

∑-3
∑-4

4156
4722

752
2143

4908
7631

35,57
52,99

30,116
32,792

5,45
14,88

∑1-4
∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑виши

17777
4186
6461
6815
6608

3881
254
538
534
295

20676
4440
7189
7349
7340

37,31
55,73
56,97
63,83

35,176
50,085
52,829
57,461

2,13
4,17
4,14
2,57

24070

1620

26318

1-8

41847

5502

46994
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ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
укупно
изречених
мера
2
1
6
27
36
22
64
48
38
172
208

1
2
3
4
нижи
5
6
7
8
виши
укупно

опомена
од. стар
0
1
3
13
17
11
34
24
22
91
108

укор од.
стар
0
0
2
9
11
7
17
14
13
51
62

укор одељ.
већа
2
0
1
5
8
4
12
0
2
18
26

укор
директора
0
0
0
0
0
1
4
1
6
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Индивидуални образовни план (ИОП) и индивидуализација:
Преглед броја ИОП-а на крају школске године је наведен у доњој табели.
У првом разреду још нема ИОП-а што је иначе тенденција јер се у првом разреду оставља један период
посматрања и адаптљције, затим се почиње са индивидуализованим приступом и релативно је мали број
ученика који већ у првом разреду толико заостаје да има израђен ИОП.У другом и трећем разреду је већи
проценат, а до четвртог разреда се јасно показује потреба за израдом ИОП-а, касније се евнтуално прелази
са ИОП-а 1 на ИОП 2. Постоји тенденција да се број ИОП-а (ИОП1 и ИОП2) креће око 3-7%, међутим неке
генерације одступају. Тренутно то су генерације ученика четвртог и осмог разреда где је 9-10% ученика са
потребом за ИОП-ом.

Разред

Број
ученика
који
имају
ИОП

%
ИОП

Број ученика са
којима се ради
индивидуализовано

%
индивидуализација

∑-1

0

0,0%

13

10,4%

∑-2

3

2,3%

11

8,3%

∑-3

2

1,4%

4

2,9%

∑-4

15

10,4%

5

3,5%

∑1-4

20

∑-5

7

5,9%

20

16,8%

∑- 6

10

7,8%

4

3,1%

∑- 7

9

7,0%

11

8,5%

∑- 8

12

10,4%

3

2,6%

∑- 5-8

38

38

∑- 1-8

58

71

33
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5. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

5.1.Екскурзије
У школској 2019/20 године екскурзије нису реализоване због пандемије Ковид-а

5.2.Извештај о раду продуженог боравка током школске 2019/2020. године
Број уписаних ученика:
Полугодиште

Број ученика
према полу
М Ж Свега

Први
Одељење

Прво
39

Полугодиште

41

80

Број ученика
према полу
М Ж Свега

1/3
1/4
1/ц
1/1
1/2
1/а
1/б

41

80

Одељење
2/3
2/4
2/б
2/1
2/2
2/а
-

Први
Одељење

Друго
39

Број
ученика
12
6
2
7
4
8
8

Други

1/3
1/4
1/ц
1/1
1/2
1/а
1/б

Број
ученика
12
6
2
7
4
8
8

Број
ученика
7
9
2
6
5
2
-

Трећи
Одељење
3/2
3/3
-

Други
Одељење
2/3
2/4
2/б
2/1
2/2
2/а
-

Број
ученика
7
9
2
6
5
2
-

Број
ученика
1
2
-

Трећи
Одељење
3/2
3/3
-

Број
ученика
1
2
-

У школској 2019/2020. на почетку године је уписано у боравак 80 ученика а у току године се број ученика
мењао. Било је ученика који су се одселили а након неког времена вратили.
На дневном нивоу, у зависности од смене, боравак похађа 30-35 ученика.
Обезбеђена је бесплатна ужина за све ученике у боравку. Деца често не желе ужину јер им се не свиђа квалитет
и избор.
Боравак од почетка школске године ради од 7,00-16,00 сати. Од 7,00 сати имамо три ученика.
Режим дана – план активности је следећи:
Боравак почиње са радом у 7,00 . Ученици раде домаћи задатак а потом вежбају градиво по потреби (читање, писање,
рачунање). Након тога следи ужина ученика. Око 10,30 започиње заједнички рад ученика по предвиђеном годишњем
плану рада боравка. Ту ученици цртају, секу, лепе, праве радове на одређену тему. Ова активност траје око 45 минута.
Када ученици заврше са радом, следе слободне активности по избору (друштвене игре, плес, гледање цртаних
филмова...). Око 12 сати (међусмена) када има највише деце, уколико нам то време дозволи, време проводимо у
школском дворишту у заједничкој и слободној игри по избору деце. У 13,20 друга смена ученика одлази на редовну
наставу, а ученици који су дошли са редовне наставе, ужинају. Након тога следи израда домаћих задатака. У
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зависности од броја деце организујемо слободне активности (заједнички рад, играње на дворишту... ). Највећи број
ученика кући одлази у периоду од 14,30 до 15,30.
Већи број деце која долазе у боравак захтева додатну помоћ око израде домаћих задатака.
Ученике делимо у групе за рад по узрасту. Некој деци довољна је вршњачка помоћ. Уколико већи број деце има исти
домаћи задатак, он се израђује на табли, тако што деца појединачно излазе да раде задатке па уколико постоји потреба,
додатно се објасни израда.
Ученици из већине ромских породица, би требало да похађају боравак свакодневно, али то није случај.
Имамо коректну сарадњу са свим учитељима из колектива као и са педагошко психолошком службом школе.
Ученици који похађају боравак учествовали су у свим ваннаставним активностима и пројектима одржаним у склопу
школског програма.
У централној школској згради је обезбеђен нови лаптоп и пројектор а у подручној школи смо добили пројектор.
Задовољни смо начином рада боравка. Углавном, ученици поштују правила рада и режима боравка, спремни су на
договор и сарадњу. Имамо добру сарадњу и са родитељима ученика који похађају боравак.
Суботица, 29.6.2020.
Весна Рудић председник актива
Зорка Куљић
Изабела Пејовић
Тимеа Чикош
учитељи у продуженом боравку
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5.3.Реализација слободних активности
Област /предмет
(култура, наука,
социјалне
вештине,
интеркултуралн
ост, традиција,
свет рада,
Фонд
Назив
здравље,
часова
ваннаста
животна
Бр. уч. по планиран Динамик
вне
средина, спорт, одељењим
о/
а /време
Реализоване
Име
активнос
моралне
а и укупан реализов реализац теме (бр. Часова Кратак осврт на
наставника
ти
вредности...)
бр.
ано
ије
по теми)
реализацију
Линија,
Лидија
површина,
Миланкови Ликовна
један час волумен, боја,
ћ
секција Култура
4.1 - 17
28/36
недељно простор - 17
Сликарски
материјали и
технике - 11
Колаж, фротаж,
деколаж и
асамблаж - 6
Везивање
облика у
тродимензионал
ном простору и
у равни - 2
Дан пешачењаМајдан (6);
Сусрет
Паточ
Чувари Животна
5.б-12, 5.цблок
планинараЖужана
природе средина
7, 6.а-6,
34/36
часови
Палић (6);
Шетња у
природиШиштак (6);
Шетња у
7.а-14, 7.бприроди19, 7.ц-2
Таванкут (6);
Истраживање и
гледање
природних
добара преко
интернета (10)
Савладали су
техника (12) и
основе технике
Наталија
7/2 - 8, 7/3један час тактика (6)
и тактике кроз
Тадић
Одбојка Спорт
2, 8/2 - 3
36/18
недељно одбојке
игру
5.а - 4, 5.бСавладали су
3, 5.ц - 5,
техника (12),
основе технике
Бетина
6.а - 5, 6.б
један час тактика(4)и игра и тактике кроз
Куњи
Одбојка Спорт
-4
36/24
недељно (14)
игру
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Спорт

5.а - 2, 5.б
- 4, 5.1 - 3,
5.2 - 2, 5.3
- 3, 6.а - 2,
6.б - 2, 6.1
- 3, 6.2 - 6,
6.3 - 5, 6.4
- 3, 7.а - 2,
7.б - 2, 7.ц
- 1, 7.2 - 4,
7.3 - 3, 8.а
- 3, 8.б - 1,
8.3 - 1
36/26

Маја
Прћић

Рукомет Спорт

6.1 - 8, 6.2
- 12, 6.3 6, 6.4 - 7
36/12

Кривек
Ема

Ликовна
култураСтварам уметност

Шандор
Јухас

Фудбал

36/22

Лилић
Елвира Дудаш
Агнеш

Час
библиоте Мађарски језик ке
култура
36/23
Ликовна
Мирослава Ликовна култура1.5 -7, 3.4 Бриндза
секција уметност
6
36/36

Сања
Тонковић

Ликовна
секција Култура

4.2-7

36/25

Савладали су
основе технике
техника (13),
и тактике кроз
један час тактика (7), игра игру и
недељно (6)
такмичења
Савладали су
основе технике
један час техника (8),
и тактике кроз
недељно тактика (4)
игру
Успешно,
ученици су са
уживањем
стварали,
учествовали на
божићној
Сликање,
изложби у
оригами,
месној
један час пластелин
заједниции
недељно лепљење
Пешчара...
Књижевност
Ученици си
(дечја поезија,
проширила
драмске
своја знања из
представе,
дечје књижевлектира,
ности, развијали
један час омладински
читалачке
недељно романи)
навике...
Сликарски
један час материјали и
недељно технике - 17
Оригами -8
Линија,
површина,
волумен, боја,
простор - 11
Линија,
површина,
један час волумен, боја,
недељно простор - 17
Сликарски
материјали и
технике - 11
Колаж, фротаж,
деколаж и
асамблаж - 6
Везивање
Ученици су
облика у
уживали у
тродимензионал изради
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ном простору и
у равни - 2

Мезеи
Лидиа

Ликовна Ликовна
секција уметност

3.д-13

36/36

један час
недељно

Љубомир
Татар

Литерарн
а секција Српски језик

8.1 - 3; 8.4
-3
36/21

један час
недељно

Шили
Силвиа

Математ
ичка
радиониц
а
Математика

8 36/36

један час
недељно

Ана Кесеги
Михајлови English
ћ
Time
енглески језик
3.а - 9
Гледамо,
разумемо
Андреа
,
Рожа
разговар Српски као
Сикора
амо
нематерњи језик 3.км - 11
Францишк Ликовна
овић Ева
секција Ликовна култура 4.км-7

Нађ Варга Веште
Ката
руке

ликовна
уметност

3.кс - 6,
4.кс - 5

28/36

блок
часови

36/35

један час
недељно

Цртање10,декупаж
10,оригами 6,ликовне
технике -10
Формирање
секције, план и
анализа-3;
Посете библиотекама-2;
Стваралачки
покушаји-9;
Анализа
књижевних
дела-3:Богаћење
речника, композиција састава,
плеоназам-4
Математичке
операције до
1000 (5),
Геометрија,
односи (3), Мере
(4), Тестови (6),
Такмичарски
задаци (8),
Логика (4),
Комбинаторика
(3), Задаци са
разломцима (3)
Welcome back!4, Halloween -4,
Basic English
expressions -9,
Christmas -5,
Bees -6,
Цртани филмови
на српском
језику и анализа
-17, дечија
књижевност-18
Ручни радови-5,
вајање-5,
цртање-10,
сликање-3

36/23

један час
недељно

36/36

цртање и
сликање 34,
штампање 1,
један час организација
недељно изложбе 1

радова;развијал
и своју
креативност и
машту.

Савладали су
основе технике
и тактике кроз
задатака
Успшно је
обављена
настава, слалии
смо радове на
конкурс и
освајали
награде
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5.4.Рад ученичких организација
5.4.1. Црвени крст
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Координатор рада разредног већа: Шванер Илдико
Чланови: Туруш Биачи Рената, Бозоки Рита, Буљјовчић Илонка, Паточ Жужана, Светлана Михајловић
Број планираних састанака: 4
Број реализованих састанака: 6
ТЕМЕ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА
ВРЕДНОВАЊЕ,
(ДНЕВНИ РЕД)
(ЗАПАЖАЊА)
ПРЕПОРУКЕ
Упознавање
15.10.2019.
Сва четри објекта
Сарадници саобраћајне
Предавање је било
првака са
полиције су упознали
веома корисно али у
безбедним
децу са безбедним
будуће боље би било у
саобраћајем
саобраћајем. Деца су
септембру одрадити.
била веома
заинтересована.
Међународни
Октобар, 2019.
Објекат на Келебији и у
На Келебији је одржан
На Келебији су и ове
дан старијих
Шабачкој улици.
леп, садржајан програм.
године са пуно елена
особаПуно посетиоца је било
припремали учитељи и
Припремање
присутно.У Шабачкој
ученици за пригодан
свечаног
улици први пут је отказан програм. У Шабачкој
програма по
програм због много
школи надамо се
зградама
болесних и умрлих
догодине можемо
наших старијих
одржати програм за
суграђана.
наше најстарије.
Превентивно15. октобар, 2019.
Учионица
Два седма разреда су
Радионице су врло
едукативни
веома активно
корисне које су
програм: Значај
учествовали на
реализовали вршњачки
црвеног крста,
радионици.
едукатори Црвеног
трговина људима
крста. Догодине ћемо
укључити шесте и
седме разреде.
Светски дан
детета -Разговор
о правима детета

20. Новембар,
учионица

Учионица

Сваки разредник, учитељ
је у свом одељењу
разговарао или у оквиру
радионице обрадио ову
тему.

Трговина
људима Разговор и
радионица

У току школске
године

Учионица

Дан борбе
против пушења тематски час

1. март, 2020.

Учионица

Вршњачки едукатори
Црвеног крста су
одржали радионице у 1. и
2. разредима. Кроз игру
су приказали трговину
људима. Деца су била
заинтересована и веома
активна.
Обухваћени су сви
ученици од првог до
осмог разреда.Сваки
разредник је са својим
ученицима обрадио ову
важну тему.

КВИЗ- Шта знаш

25. март,

Учионица

Квиз је одложен.

У следећој школској
години нека се
разредници труде да
сви одрже радионице.
Нека старији ученици
7. и 8. разреда држе
радионице млђим
учениницима.
Наредне године
планирамо радионице и
у друге ниже
разреде.Ученици боље
прихватају
информације и рад од
својих вршњака.
Следеће школске
године моћи ће стрији
ученици са
разредником заједно
држати радионице
млађим узрасту на ову
тему.
Током школске 2020/
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о Црвеном
крсту,о здрављу?

Црвени крст

Солидарност на
делу Сакупљање
добровољних
прилога

Јесен,пролеће,
школа

Учионица

Вредновање
годишњег рада

У току јуна

Учионица

Мере за
унапређење
рада

У новембру смо сакупили
55.500 динара јер су се
разредници јако залагали
са ученицима заједно. У
марту смо само две
недеље могли спровести
сабирну акцију због
настале ванредне
ситуације. Сакупљено је
29.820 динара.

2021. године ћемо
учествовати на овом
квизу.
Нажалост ове године
нисмо у могућности да
шаљемо ученике на
здравствени,
рекреативни опоравак
због пандемије. Ове
паре су уплаћене на
жиро рачун Црвеног
крста за летовање деце
и догодине ће се
реализовати.
Председник је био на
свим састанцима
Црвеног крста и
детаљно је обавештавао
чланове комисије и
руководство школе.

Чланови комисије су
међусобно сарађивали
током целе школске
године на састанцима и
договорима. Свако је свој
део посла савесно
одрадио.
У будуће требамо више ангажовати и мотивисати чланове колектива и разредне старешине. Укључити
старији узраст ученика у вршњачко учење. Настављамо сарадњу са Удружењем Дистрофичара
севернобачког округа Суботице и са Црвеним крстом. Прикључићемо се свим њиховим активностима и у
будуће.
Због ванредне ситуације су одложена такмичења: 1.КВИЗ- Шта знаш о Црвеном крсту, о здрављу?
2.Такмичење из прве помоћи, 3.Литерарни и ликовни конкурс: Крв живот значи. 4. Превентивноедукативни програм за више разреде.
Превентивно-едукативни програм планирамо следеће школске године у првом полугодишту, коју ће
реализовати вршњачки едукатори Црвеног крста.
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5.4.2.Ђачки парламент
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.
ГОДИНУ
Координатор рада: Миленко Илин и Неоми Кираљ
Чланови: по два представника из сваког одељења 7. и 8. разреда
Број планираних састанака: 4
Број реализованих састанака: 3
ТЕМЕ
ВРЕМЕ
МЕСТО
АНАЛИЗА
ВРЕДНОВАЊЕ,
(ЗАПАЖАЊА)
ПРЕПОРУКЕ
Сугерисати
одељењским
старешинама да
Избор руководства
Избор је вршен тајним
приликом избора
18.09.2019.
Централна школа
Парламента
гласањем.
ученика у ЂП
приближе послове које
очекују представнике
током рада.
Увид у извештај о
Чланови ЂП упознати са
остваривању
извештајем о
Подстаћи
Годишњег плана
остваривању ГПРШ;
представнике ЂП да
рада школе,
24.09.2019.
Централна школа
Састанцима ШО
активније учествују у
Избор представника
присуствоваће ученице
раду школе.
за учешће у раду
Невена Цвијић и Такач
органа школе
Флора
Предложити
Организација
Продаја Божићних украса
члановима Парламента
Божићнореализована успешно –
17.12.2019
Хол централне школе
да организују по једну
новогодишњег
прикупљено 24 хиљаде
радну акцију у сваком
вашара
динара.
полугодишту.
Мере за унапређење Сугерисати одељењским старешинама да приликом избора представника у Ђачком парламенту упуте
ученике на послове који их очекују, како би се изабрали ученици који су спремни да уложе своје
рада
слободно време за квалитетан рад Ђачког парламента; Исто важи и за избор председника Ђачког
парламента; Боља сарадња Парламента са Саветом родитеља; Веће ангажовање представника у раду
са ученицима који имају потешкоћа у савладавању градива (а који то заиста заслужују); Предложити
члановима Парламента да организују по једну радну акцију у сваком полугодишту.
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6.ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
6.1. Реализација програма професионалне оријентације
6.2. Реализација програма здравствене превенције
6.3. Peaлизација програма учења језика и припреме за школу
6.4. Реализација развојног плана за школску 2018/2019. годину
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6.ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
6.1. Реализација програма професионалне оријентације
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ
Програм професионалне оријентације у школској 2019/2020. године реализован је већим делом у
оквиру часова редовне наставе (ЧОС, матерњи језик, ликовно и информатика) и у њих су били
укључени сви ученици седмог и осмог разреда а мањим делом у оквиру неколико ваннаставних
активности. Сходно претходно усвојеном плану за седми разред планирано је 7 а за осми 5
радионица из пет области.
Након увођења наставе на даљину најважнији елементи програма су сажето поновљени, а
преостали кључни садржају су ученицима пренети кроз линкове за он-лајн попуњавање тестова
интересовања, способности и особина личности, и презентације израђене од стране стручне
службе- а прослеђене преко гугл учионица у оквиру ЧОС-а.
У реализацији Програма ПО учествовали су сви чланови Тима за ПО, одељенске старешине
седмог и осмог разреда и наставници информатике у сарадњи са стручном службом школе.
Радионице које су планиране са ученицима 8. разреда и њихова реализација:
Ове године заједнички родитељски састанак за родитеље ученика 8. разреда у присуству
психолога и педагога нијеодржан због обуставе наставе али су неке информације већ ираније
пренете на појединачним састанцима по одељењима. Садржај заједничког састанка је у у виду
презентације прослеђен.
Пошто смо ове шк.године у осмом разреду имали 11 ученика са ИОП-ом, од чега 8 ученика са
ИОП-ом-2, са ученицима и њиховим родитељима обављени су информативни и саветодавни
разговори- већино преко вибера и телефонских позива ( свега два ученика је било у фебруару)
упућени су на састанак Мреже подршке ИО где би се благовремено информисали о могућностима
уписа, али је исти одложен, јер је заказан за ту недељу, кад је проглашено ванредно стање.
Сајам образовања у Техничкој школи и дани „отворених врата“ у средњим ове године нису
одржани, већ су средње школе своје презентације ставиле на свој сајт- а осмацима смо проследили
линкове
САРАДЊА СА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОМ ИНФОРМИСАЊУ
ОСМАКА
СРЕДЊА ШКОЛА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА У НАШОЈ
ОТВОРЕНИ ДАН
ШКОЛИ
Ашотхалом-Шумарство
(Мађарска)
5.12.2018. 4.3.2020.
Костолањи Деже
Гимназија
15.3.2019. 19.11.2019.
Паулиниум Средња школа 12.2.2020.
друге средње школе нису могле одржати презентацију у школи због обуставе наставе
Педагошки асистент наше школе, Рејхане Саити је обавестила породице ученика осмог разреда
ромске националности информисани су са кључним одредбама Правилника о мерилима и
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поступку за упис ученика, припадника ромске националне мањине у средњу школу под
повољнијим условима ради постизања пуне равноправности.
Чланови ПП службе су су током целе школске године сарађивали са одељењским старешинама и
са родитељима ученика осмог разреда. На радним састанцима је периодично праћена реализација
планираних радионица. На последњем састанку извештај о реализацији годишњег програма рада
тима за професионалну орјентацију као и овај извештај о реализацији програма професионалне
орјентације.

6.2. Реализација програма здравствене превенције
Током школске године у школи су реализоване различите активности усмерене на
превенцију, али и различите едукације везане за очување здравља и здраве стилове живота.
ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И
ПРЕВЕНЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2019/20 Г.
ПРЕДАВАЊА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ У ШКОЛИ
ДАТУМ

ТЕМА
Прегледавање косе

25.9.2019.

РАЗРЕДИ
сви разреди

ДРУГА ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ

ДАТУМ

ТЕМА

17.9.2019.

Трговина људима,Прва помоћ

ОРГАНИЗАТОР (НПР.
ЦРВЕНИ КРСТ,
ДИСПАНЗЕР)
предавање-Црвени КрстСуботица

18.10.2019.

Трговина људима

Школски диспанзер

25.10.2019.

Принципи правилне исхране
Превенција злоупотребе
психоактивних супстанци у
школама

Школски диспанзер

патронажна сестра

24.1.2020.

Алкохолизам,пушење
Сачувајмо репродуктивно
здравње младих

11.3.2020.

"Пубертет"

патронажна сестра

26.11.2019.
22.1.2020.

Јавно здравље

Дечји диспанзер

БР. И РАЗРЕДИ
ОБУХВАЋЕНИХ
УЧЕНИКА
7/3и 7/2
ученици од 5-8
разреда
ученици
7.разреда
наставници
школе
6.разреди на С
језику
ученици
8.разреда
6.разреди на С
језику

СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ У ШКОЛСКОЈ ЗУБНОЈ АМБУЛАНТИ
ДАТУМ
РАЗРЕДИ
Систематски преглед -стоматолошки преглед
Систематски преглед -стоматолошки преглед
Систематски преглед -стоматолошки преглед
Систематски преглед -стоматолошки преглед
Систематски преглед -стоматолошки преглед

ученици са Келебије од 1-4 разреда
ученици Салаи школе од 1-4 разреда
ученици 5.разреди
ученици 8.разреда
ученици 6.разреда
246

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину

Систематски преглед -стоматолошки преглед

ученици 7.разреда

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ, ВАКЦИНАЦИЈЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ ДИСПАНЗЕРУ
ДАТУМ
РАЗРЕДИ/
ПРЕГЛЕД/ВАКЦИНА
ГЕНЕРАЦИЈА
21.10.2019.
ученици 8
Вакцинација ученике
разреда
ученици 8
22.6.2020.
Систематски прегледи-лекарска уверења
разреда

Појавом епидемије грипа и Ковида 19 се појачало ионако постојећа едукација деце за правилно
прање руку, за бзбедно понашање. Стручна служба је израдила презнтације на тему сачувања
изичког а и менталног здравља.

6.3. Peaлизација програма учења језика и припреме за школу
Десетодневни програм, који иначе сваке године реализујемо у августу пред почетак школске године а са циљем да
олакшамо почетак школске године, и уклапање у вршњачку групу ове године није реализован због недостатка јасних
смерница (средином августа) под кујим условима се може држати настава.
Ове школске године у том објекту имамо специфичну ситацију – у одељење првог разреда су уписана само ромска
деца- стога ће се садржаји релаизовати у одељењу од 1. септембра.

6.4. Реализација развојног плана за школску 2019/2020. годину
Детаљан извештај и пратеће анализе се налазе у школској документацији Актива за развојно
планирање и на гугл диску.
Главни налази:
Током прошле школске године обрађивали смо две приоритетне области:
1. настава и учење,
2. подршка ученицима.
Наши наставници посетили су велик број семинара. Током првог полугодишта у нашој школи
организован је семинар Дигитална учионица и то у два наврата. Током другог полугодишта наши
наставници присуствовали су онлине семинарима због пандемије Корона вируса.
Одржано је 32 огледна/угледна часа и то 18 у нижим разредима и 14 у вишим.
Због пандемије Корона вируса изостао је велики број посета музејима, галеријама, градској
библиотеци, као различитим центрима за младе.
Током прошле школске године реализовали смо 108 часова посете родитеља различитим часовима
и то у нижим разредима. У вишим разредима посета није било.
Наши учитељи и наставници и током прошле школске године прилагођавали су наставу
индивидуалним способностима ученика.
Направљено је укупно 60 ИОП-а, 22 у нижим разредима и 38 у вишим разредима.
Током прошле школске године учитељи ментори су са 17 студената одржали четири угледна и 118
менторских часова из математике, света око нас и природе и друштва.
96% наставника реализује наставу на различите начине: активна, реферата, истраживачка,
пројектна настава ...
83% наставника спроводи различите активности са ученицима у циљу реализацији програма учење
учења.
82% наставника задаје ученицима истраживачке задатке, а 75 % ученика били су реализатори
неког дела наставног часа.
75% наставника и учитеља реализовали су на иницијално и критеријумско тестирање, а само 15%
је одрадила и годишње тестирање ученика.
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Наставници су заједно са Тимом за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања
реализовали различите радионице, разговоре, дискусије и предавања на ову тему.
Током прошле школске године и даље се наставио реализовати пројекат А и Б модел учења у
објекту у Шабачкој улици.
Пре почетка школске године наши учитељи у Шабачкој улици реализовали су десетодневни
програм учења српског језика и припреме за школу за ученике из осетљивих група и ученике
повратнике.
Због пандемије Корона вируса прошле школске године наставници нису посетили одељења 4.
разреда ради упознавања и боље адаптације приликом преласка из нижих у више разреде.
Током прошле школске године клуб родитеља и наставника је и даље реализовао активности
значајне за нашу школу, док Школа за родитеље није реализовала активности због Корона вируса.
Школа је током децембра месеца реализовала акцију прикупљања божићних поклона за ученике
наше школе са лошим социјалним стањем. Такође је реализовала и божићни вашар.
Бесплатну ужину примало је 149 ученика наше школе, а 70 је било из донације.
Већина ваннаставних и слободних активности од месеца марта током наставе на даљину није
реализована због пандемије Корона вируса.
Настава на даљину
Тком наставе на даљину половина наших наставника одмах се снашла у новим условима рада, док
је другој половини требало више од недељу дана.
20% наших наставника тешко је градиво свог предмета предавала током наставе на даљину, 65%
наставника није било ни тешко ни лако, док је 11% тврдило да им је лако.
По процени наших наставника 19% ученика градиво је било разумљиво, 56% ученика градиво је
било разумљиво уз повремену помоћ, а 25% ученика градиво је било разумљиво уз континуирану
помоћ.
По процени наставника 11% ученика увек је имало помоћ родитеља приликом учења, 55% ученика
веома често је имало помоћ приликом учења, а 34% имало је помоћ понекад.
88% наставника тврди да је настава на даљину унапредила сарадњу између њих и родитеља.
По процени наших наставника 58% ученика није се снашло у новим условима током наставе на
даљину, а 51% ученика није се снашло због недостатка техничке опреме и дигиталне писмености.
Већина наставника тврди да су добити од учења на даљину развијање дигиталне писмености,
сналажљивости и самосталности код ученика, немогућност кампањског рада, већа сарадња између
родитеља и ученика као и родитеља и наставника.
Недостатак код наставе на даљину је смањен социјални контакт ученика, немогућност реалне
контроле напретка ученика, недостатак непосредне комуникације међу ученицима, као између
наставника и ученика, немогућност контроле рада ученика и објективног оцењивања, недостатак
повратних информација у напредовању ученика.
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

7.1. Сарадња са другим установама
Остварена је добра сарадња са Заводом за заштиту здравља, Здравственим центром, Патронажном
службом, Развојним саветовалишптем, фондацијом менталне хигијене- Еxpecto, Цeнтром за
социјални рад- и са дневним центром, одељењем МУП за малолетничку делинквенцију,
Едукативним центром рома, припадајућим месним заједницама: Келебија, Зорка, Пешчара, Ново
село и Дудова шума, (и ове школске године је традиционално одржан програм „Сунчана јесен
живота“, разне радионице пред празнике, хуманитарне акције... ) Црвеним крстом (Настављена је
сарадња и са суботичким Црвеним крстом, учествовали смо у сабирним акцијама, примили
предаваче изЦК и средње медицинске школе, учествовали на ликовним конкурсима...). Ученици
првих разреда су свечано примљени у подмладак Црвеног крста; Наши ученици су узели учешће
на трци „За срећније детињство“),
Школа има добру сарадњу и са зоолошким вртом, дечјим позориштем, Народним позориштем,
позориштем „Кosztolányi Dezső”, са Водоводом, Градским музејом, Градском библиотеком и
другим значајним институцијама.
Сарађујемо са Локалном самоуправом, Покрајинским секретаријатом за образовање, Градском
управом-Секретаријатом за друштвене делатности, Школском управом у Сомбору и у Суботици.
Школа „Сечењи Иштван“ је од 2003. год. до данас домаћин окружног и републичког такмичења из
мађарског језика.
Школа је била домаћин бројних манифестација, такмичења, семинара што је описано у календару
значајних активности.
Добра је сарадња успостављена са основним и средњим школама у Суботици и у Војводини, са
Предшколском установом Наша радост, са школама из Сегедина, Арада и Темишвара (ЕУРО
регионална сарадња).
И ове године је реализована сарадња са Учитељским факултетом на мађарском језику у Суботици,
ту се одвија стручна пракса и методичка припрема, хоспитовање студената, а ученици нижих
разреда на мађарском језику су укључени у пројекте учитељског факултета: Пи- дан (14. март),
дан екологије- радионице у мају и чувари природе- израда плаката .
Хронолошки преглед сарадње школе са институцијама локалне заједнице је евидентиран у оквиру
календара значајних активности.

7.2. Сарадња са родитељима 2019/2020 .година
Сарадња породице и школе доводи родитеље у ситуацију која их активира на пољу
интересовања за педагошку делатност, пружа им увид у рад школе, као и резултате васпитнообразовног рада. Сарадња родитеља и одељењског старешине треба да буде заснована на
принципима демократичности, посебно на учешћу родитеља у образовно-васпитном процесу и
доношењу свих одлука које се тичу њихове деце. Равноправност, аутентичност и узајамно
поштовање остварују се уважавањем демократских процедура и принципа: права на избор и
одлуку, одговорности, толеранције, усаглашавања и и поштовања правила и норми понашања.
Сарадња школе и родитеља и ове школске године одвијала се на активностима и
састанцима континуирано по распореду састанка Савета родитеља и у односу на динамику
различитих активности током школске године.
Такође, активно учешће родитеља се огледа кроз посете часова на Отвореним вратима
школе све до обуставе наставе због ванредног стања. Евидентирано веће присутво родитеља у
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разредној наставни у односу на више разреде. Путем родитељских састанака контунуирано су
родитељи обавештени о току и динамици активности часова као и о школама у природи и
екскурзијама.
Подршка родитељима да развију родитељске компетенције и подршка деци као ученицима
којима је било који вид подршке потребан а школа има адекватне ресурсе, организује се током
радних дана и часова и ван плана активности а у односу на потребе. Сарадња породице и школе се
одвија и код израде ИОПа подршке за ученике којима је неопходна подршка.
Kомуницирање − планирање и примена ефикасних и ефективних облика двосмерне
комуникације и дечјем напредовању се свакодневно негује и примењује са родитељима и
породицом ученика.
7.2.1.Резултати анкетирања родитеља о сарадњи породице и школе током 2019/2020. године
У школској 2019/20 години родитељи су анкетирани два пута: у децембру и у јуну. Поред
обавезне теме «сарадња школе и породице» у укључили смо и актуелно присутну тему: учење на
даљинуа. На основу резултата које смо добили анкетирањем родитеља у вези сарадње добијени су
резутлати:
Главни налази а анкете о сарадњи родитеља и школе у децембру 2019 (детаљна анализа са
графичким приказом резултата се налази у школској документацији).
Већина родитеља на основу искуства сматра да су родитељи/други законски заступници
ученика
у нашој школи добро информисани о школи, о напредовању свог детета, и других ученика
(на нивоу одељења или школе- статистички- без имена), о правима, обавезама и одговорностима
актерима у животу школе, да школа одржава квалитетан контакт са родитељима ...:
-Родитељи будућих првака имају могућност да се информишу о школи пре уписа деце и
први разред (95%), школа има дигиталну презентацију која је родитељима доступна онлајн (90%),
-Родитељима су доступне информације - о ваннаставним активностима, о другим
активностима (87%). У просторијама школе постоје огласне табле са важним информацијама
(85%), родитељима су доступне инф.у вези права, обавеза и одговорности - ученика (90 %),
наставника (88%), и родитеља (85%).
- Родитељима су доступне инф.о учењу и владању свог детета (95%). Родитељски састанци
редовно организују у свим одељењима ( 100%) На родитељским састанцима добијемо информације
о резултатима учења и владању ученика одељења (100%). А преко представника Саветародитеља .
о резултатима учења и владања ученика школе (100%). Као део род итељских састанака у 77%
одељења се оствриле едукације родитеља кроз мини предавања или разговоре о некој теми у вези
са образовањем или васпитањем . Тематска предавања, трибине за више одељења, за
заинтересоване родитеље или неку посебну групу родитеља је било организовано за 65%одељења.
У школи се организује пријем родитеља (97%), месечно се организује отворени дан (93% ).
Отворене дане нико не посећује у 12% одељења (најстарији узраст), пар родитеља долази у 15%
одељења, око половине родитеља долази у 42% одељења, и већина родитеља долази у 30%
одељења. Присуствоо родитеља отвреним данима се смањује са узрастом ученика. 90% сматра да
родитељи који су се обратили учитељу/наставнику за помоћ у вези са учењем или понашањем
ученика добили су подршку и/или савет како да унапреде учење, утичу на понашање
Ес Дневник: 82% родитеља сматра да је увођење ес-дневника унапредило праћење
напредовања ученика од стране родитеља , а 70 % сматра да је увођење ес-дневника унапредило и
комуникацију и сарадњу породице и школе у циљу ефикаснијег деловања на ученике
Укљученост родитеља и других законских заступника у наставне и остале активности
школе
У 67% одељења родитељи учествују у заједничким радионицама у 37% одељења учествују
као асистенти, сарадници у реализацији наставе, секција или ваннаставних активности. Родитељи
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су ангажовани као предавачи у 17% одељења, а као сарадници за обезбеђивање безбедног
окружења приликом организације неких активности 40%. У 72% одељења родитељи дају
допринос хуманитарним или друштвено-корисним активностима учешћем у програмима или
материјалним донацијама. 2% учествује у раду органа школе (тимови, већа) 82% учествује као
евалуатор квалитета рада - кроз испуњавање анкета
97 % родитеља је информисано да своје иницијативе могу испољити кроз Клуба родитеља и
наставника, ипак учествује само 1-2%
Родитељи имају амбивалентан однос према учешћу у животу школи, волели би едукације и
сматрају их корисним, истовремено су свесни да им то ствара додатне организационе тешкоће, или
не могу доћи због радних и других обавеза.
Главни налази а анкете о сарадњи родитеља и школе у јуну 2020 – што су испунили родитељичланови Савета родитеља. и односило се на сарадњу у периоду наставе на даљину (детаљна
анализа са графичким приказом резултата се налази у школској документацији).
• 87% родитеља сматра да су били благовремено информисани о измењеном начину наставе
• 96% тврди да је њихово дете било благовремено укључено у НД
• 70% родитеља се уходало за пар дана, а 26 за више од недељу дана
• по процени родитеља за 50% наставно градиво било разумљиво уз помоћ наставних
материјала које су добили уз повремену помоћ, 30 % је разумела без додатне помоћи, а 20%
ученика је захтевало континурану подршку
 ДОБИТИ ОД НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
• 91% родитеља је благовремено добио повратне инф. од наставника о ангажовању свог
детета;
• 87% родитеља сматра да је комуникација између наставника и њих протицала уз узајамно
поштовање и толеранцију;
• 94% родитеља тврди да је стил и начин на који се наставник обраћао њиховом детету био
примерен и израз поштовања;
• 74% родитеља сматра да је НД унапредила сарадњу наставника са породицом.
• Ученици су највише развијали дигиталну писменост, донекле и самосталност и одговорност
 ПРОБЛЕМИ И ПОТЕШКОЋЕ
технички и организациони проблеми су били чести, а било је и тешкоћа везаних з ашколско
градиво Највећу подршка у превазилажењу тешкоћа је 75 % ученика је добио од
наставника и 12 % од вршњака. Преосталих 12% се сналазило другачије, нпр трагањем
решења на интернету
трећина родитеља изјавњује да су и они унапредии дигиталне вештине и више од трећине
подржава да се неки елемнти наставе на даљину сачувају и даље (нпр. пројекти, додатна настава,
занимљивости...)
Веома мали број родитеља извештава да има сазнања да се дигитално насиље појавило з
авреме наставе на даљину, али само први ниво, увредљиви коментари, нетрпељивост у
комуникацији, који су решени веома брзо и нису се наставили.
У нижим разредима је половина родитеља био ангажован у праћењу и помагању ученику 0-2 сата ,
а друга половина 3 сата и више (до „стално“). Већина деце је у раду и прећењу наставе на даљину
проводило 2-4 сата дневно, а око 10 % и више.
88% родитеа има искуство да је током наставе на даљину већина наставника је давала повратну
информацију о урађеним задацима као и за помоћ, консултације и проверу задатака.
У вишим разредима је половина родитеља био ангажован у праћењу и помагању ученику 0-0,5 сата
, а 25% између 1 и 2 сата, а 25 % „пуно“. Већина деце(75%) је у раду и праћењу наставе на даљину
проводило 3-5 сата дневно, а око 10 % мање од два сата, а 15% 6- сати
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7.2.2. Клуб родитеља и наставника за шк. 2019-2020. годину

У организацији Партнерски за образовање са Клубом родитеља и наставника у
децембру је и наша школа угостила регионалног саветника Мињу Дулић да одржи предавање на
тему: Дигитално насиље. Тема је намењено родитељима и реализовано на првом састанку Савета
родитеља.
Учествовали смо у пројекту ационалне асоцијације родитеља и наставника
Србије(НАРНС) под називом «Интеркултурални сусрет» где смо се представиле унутар
презентације са песмама из Сечња. Наше ученице су одпевале две традиционалне песме уз
инструменталну пратњу наставника Шандора Тамаша. Суботички Клуб је добио задатак да
прикаже подручје: Сечањ. Презентација је реализована у Београду у Хотелу М.
И ове године смо укључили чланове у припремне радионице за божићни и ускршњи вашар.

7.3. Школски маркетинг
Први корак у маркетингу школе је евидентаирање свих значајних дешавања у школи, постигнућа
ученика на такмичењима, активности ученика и наставника и постављање истих на сајт и на
Фејсбук групу школе- да буде доступна свим заинтересованима, кад год је то могуће са
фотографијама.
Сарадња са медијима је и школске 2019/20. била интензивна, некад на иницијативу школе, а често
и на иницијативу самих медија.
Медији су испратили значајне активности у школи, као што је десетодневни програм учења
српског језика и припреме за школу, свечани пријем деце у први разред, упис деце у 1. разред,
Еколошки
пројекат, обележавање школске славе, професионалну оријентацију, завршну
свечаност, рад са ромском децом.
Забележили су и посебне свечаности у школи, манифестацију
Упознавање јавности са животом и радом школе је организовано најчешће преко локалних медија,
дигиталних портала а понекад и преко националних или иностраних медија: , Панон ТВ и Радио,
„Magyar Szó”, „7 nap”, K23 , Yu Еkо РТВ, Радио Суботица, „Просветног прегледа“, „Јó Pajtás”,
„Mézeskalács”, Буњевачке новине, РТС, Дуна ТВ, недељника „Суботичкe новинe” и „Политика“.
Интервју о актуелним темама најчешће даје директор, или помоћници директора, стручни
сарадници, наставници, и често су снимљене активности ученика.
Презентација школе је постављена и на сајт школе, а приказивана је и родитељима будућих првака,
као и гостима приликом такмичења и сурета са другим школама. Ове школске године промоција
школе за будуће прваке је било отказано због ванредног стања у држави.
7.4. Активности ученика и школе у пројектима локалне и шире заједнице, друштвено
корисне активности
Приоритетни, али с обзиром да изискују велика средства, нажалост још увек неостварени циљеви школе су да
добијемо средства за изградњу ограде школског објекта у Шабачкој улици и за завршетак радова у недовршеном делу
централне школе. Школа не одустаје и ове године се наставило на инсистирању код надлежних органа да се пронађе
решење за изградњу ограде око школског објекта у Шабачкој улици (још нема одговора).

ПРАЗНИЦИ које обележавамо сваке године и који као низ радионица и активности уједине
се у пројекат на нивоу школе су следећи:
-"Сунчана јесен живота" чији је циљ јачање сарадње школе са локалном средином, приближавање
генарација, развијање поштовања према искуснијима, старијима. Кроз припреме за ову активност
обрађују се и теме као јесен, породица,
253

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину

-Божић – представе, радионице ручног рада, предавања о народним традицијама, обичајима,
хуманитарни вашар рукотворина, зима.
-Маскенбал – народна традиција, израда маски, веровања, зима
НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 29.9.2018. Школа је ове године учествовала са тимом ученика који
су под менторством наставника техничког и и нформатичког образовања Тибора Јесенског
направили радио која функционише уз помоћ соларне енергије.
Поред научног тима, на овој манифестацији наступио је и оркестар наше школе. Оркестар је
заправо отворио својим наступом Ноћ истраживача свирајући двадесетоминутни програм, у којем
су се нашле обраде песама народа и културе нашега краја, као и песме савременијих музичких
праваца.
САСТАВЉАЊЕ “ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - ФИЛМА”: УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ Ученици наше
школе су добили задатак да се фотографишу држећи папир у рукама испред себе са исписаним
реченицама на једну од три задате теме (1. Недостаје ми од "класичне школске наставе"...2. У току
учења на даљину научио/научила сам... 3. Кад се будемо вратили у школу, прво ћу...) према свом
избору. Од фотографија је направљена презентација уз музику . Кратак филм је емитован на
Youtube-у и представљена на Facebook страници школе.
УЧЕШЋЕ НА НАЦИОНАЛНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ТЕСТИРАЊИМА
Шк. 2019-2020.године школа није учествовала ни на једном националном и међународном
тестирању. Планирано је било учешће Србије на PISA тестирање истивремено са пробним
завршним испитима, али је и то било одложено због ванредног стања у држави. Резултата Са
ТИМСС истраживања на којем смо учествовали прошле школске године са тадашњим одељењем
3.2 још нису стигли.
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