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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА
РАДА ШКОЛЕ
Полазне основе за израду годишњег извештаја су:
- Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 52/2011)
- Годишњи план школе за школску 2011/12. годину
- Школски програм (за период шк.2010-2014)
- Развојни план школе (за период 2009-2012 год.)
- Школски календар (за шк.2011/12.год)
Према одребама чл. 89 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.
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I. УСЛОВИ РАДА
1.1.Материјално-технички и просторни услови рада школе, опремљеност
1.1.1. Просторни услови рада
Основна школа „Сечењи Иштван“ у току свог дугогодишњег постојања-, од прве школске
зграде из 1856. године са две учионице- прошла је кроз значајне трансформације.
Данас школа, са своја 4 објекта (Централна школа , Шабачка, Салаи школа, Келебија), заузима
укупно 5698 м² површине, од чега учионички простор заузима 4278 м².
Централна школска зграда удаљена је 2 км од центра града Суботице, на путу према
пограничном насељу Келебија . Најближи подручни објекат, у Шабачкој улици, удаљен је 1,5
км од ње. Зграда „Салаи“ школе удаљена је 3 км од централне зграде, док је раздаљина између
централног објекта и Келбијске школе 11 км.
Континуирано се улажу средства за одржавање, реновирање и проширивање корисног
школског простора, као и за обезбеђивање услова за што квалитетније извођење васпитнообразовног рада.
1.1.1.1.Просторни услови у Централном школском објекту
Централна школска зграда се налази на Карађорђевом путу бр. 94.
Тел. 525-799, факс 561-353, електронска адреса office@ edu.rs
Објекат заузима 3998 м² површине, од чега су учионице на 2967,75 м².
Грејање је решено на земни гас. Школске просторије се редовно одржавају, паркет и зидови се
освежавају, а намештај допуњујује и обнавља у зависности од потреба и материјалних
могућности школе.
У циљу повећања нивоа безбедности деце и имовине у дворишту и ходницима зграде је
постављен видео надзор; око постојећег спортског терена је постављена заштитна мрежа.
Просторни услови рада у матичној школи:
 Број специјализованих учионица : 14 (информатика, ликовна култура, биологија,
немачки језик, матерњи језик-српски, матерњи језик-мађарски, историја / географија,
музучка култура, хемија/физика, српски ј.као нематерњи, математика, енглески језик,
техничко образовање, техничко и информатичко образовање)
Опремљеност специјализованих учионица рачунарима и Интернет-конекцијом:
-Информатички кабинет: опремљен је са 30 рачунара
-кабинет за техничко-информатичко образовање: опремљен је са 6 рачунара
-8 кабинета је опремљено наставничким рачунаром, Интернет конекцијом и видео-бимом
(српски језик као нематерњи –каб.бр.7, математика-кабинет бр.8, енглески –бр.9,
биологија-бр.17, српски језик-бр.19, мађарски језик-кабинет бр.20, географију-бр.21)
Број учионица опште намене: 5. Оне се користе за разредну наставу. Једна се учионица
налази у приземљу а остале у поткровљу.
Опремљеност учионица разредне настасве рачунарима и Интернетом :
-2 учионице опште намене су опремљене наставничким рачунаром, ИнтернетКонекцијом и видео-бимом (учионице бр.25. 29.и нова уч.)
 Фискултурна сала површине 846 м², која се састоји од велике сале за фудбал и рукомет
и мале сале за гимнастику, простора за реквизите, 2 свлачионице са санитарним
чворовима, наставничког кабинета
 Спортски терен и игралиште –травната површина за мали фудбал и дечје игралиште са
справама
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Просторија за продужени боравак-налази се у мирном издвојеном крилу школске
зграде, у великој добро осветеној просторији. Опремљена је лавабоом и топлом водом,
одвојеном просторијом за изување са ормарићем за ципеле, ормарима за одлагање
прибора за ликовно стваралаштво, играчке, реквизите, паноима за ученичке радове,
столовима и столицама (детаљнији опис активности налази се под „Пропратни
садржаји“)
 Библиотека са читаоницом и медиатека заузимају површину од 33 м² и смештене су у
2 одвојена простора. Библиотека коју сачињавају 2 повезане просторије је опремљена
полицама за књиге, радним столом за читање, 2 писаћа стола за библиотекара, 2
рачунара, фотокопир-апаратом.
Медијатека -која је уједно и простор помоћника директора-опремљена је полицама и
ормарима за стручну литературу наставника, наставна средства и помагала, великим
радним столом, писаћим столом и фотокопир апаратом, рачунаром са Интернетконекцијом.
 Школска кухиња површине 54 м²
 Зубарска амбуланта-са чекаоницом и опремљеном зубарском ординацијом (1
зуб.столицом, инструментаријем, чесмом)
 Зборница-са великим радним столом ормаром за дневнике, ормарићима за наставнике,
гардеробером, паноима за обавештења,
 Простор за пријем родитеља- у издвојеном школском крилу са великим радним столом и
столицама
 Кабинет за стручну службу-сачињен од 2 просторије, опремљен ормарима, писаћим
столовима, радним столом, са 2 рачунара и 1 штампачем
 5 канцеларија за управу (1 канцеларија директора, 1 за административног радника, 1 за
књиговодство, 1 за секретара, 1 за заменика директора). Опремљене су ормарима за
школску документацију, техничка средства, радним столом, писаћим столовима,
рачунарима, тел.апаратима.
 6 санитарна чвора (у школској згради 2 санитарна чвора за ученике и 2 за наставно
особље, 2 у фискултурној сали и 1 у забавишту),
 Просторије за техничко особље (просторија портира-опремљена писаћим столом и
рачунаром за видео надзор, соба за спремачице, простор за одлагање средстава и уређаја
за одржавање хигијене),
 Радионица и магацин површине 90 м².
 Котларница
Извршени радови у Централној школи у протеклој школској години
Континуирано се ради на одржавању зграде и опреме:
-Замењен је кровни покривач на фискултурној сали,
-израђен је снегобран на крову фискултурне сале
- лакиран је паркет у неколико учионица,
-офарбани су подови поред зида у ходнику,
-извршен је сервис котла на гас
-поправљена је инсталација телефонске централе
-поправљен је и редовно сервисиран фотокопир-апарат
-сервисиран је видео-надзор и рачунари
-Поправљени су: реквизити на игралишту, оштећен санитариј, водоводне инсталације,
дотрајале школске клупе и столице
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1.1.1.1.Просторни услови у издвојеним школским објектима
Школа има 3 издвојена одељења где се одвија образовно-васпитни рад од 1-4. разреда на
српском и мађарском наставном језику. Шкоске зграде издвојених одељења заузимају укупну
површину од 1708 м², од чега је 1310 м² учионичког простора.
Издвојено одељење „Шабачка пкола“ на адреси Шабачка бр. 7, Тел./факс: 516-127
Школска зграда је саграђена 1982 године на пространом плацу са великим двориштем, а заузима
површину од 832 м² од чега је учионички простор 744 м².
Школска зграда се континуирано обнавља и поправља, а посебна се пажња посвећује
озелењавању дворишта. Дечје играчиште је опремљено потребним справама- реквизитима и
постављени су голови на спортском терену
Грејање зграде је решено на лож уље, а планира се увоћење гаса.
У циљу повећања нивоа безбедности деце и имовине у дворишту и ходницима зграде постављен
је видео надзор.
Просторни услови рада у Шабачкој школи:
 7 учионица опште намене
 1 информатички кабинет са 10 рачунара
 2 мале просторије за продужени боравак опремљене радним столовима, струњачом за
одмор, ормарима за одлагање прибора за ликовно стваралаштво, књигама, дидактичким
играма, играчкама, ТВ апаратом
 зборница опремљена ормарима за одлагање дневника и наствничког прибора, фотокопирапаратом, тел/факс уређајем, рачунаром штампачем и Интерет- линијом
 чајна кухиња-заузима површину од 12 м² ,
 4 санитарна чвора (2 за наставнике и 2 за ученике)
 велико двориште са тереном за кошарку, мали фудбал, дечјим игралиштем.
Током протекле школске године у објекту у Шабачкој улици извршени су следећи радови:.
- сервис котла за централно грејање
-осветлјенје котларнице и фронта зграде (сензорне лампе)
-сервис фотокопир-апарата
-поправка подног покривача (линолеума)
-одржавање објекта и ситне поправке се раде континуирано током године (поправка капије,
покретног зида између учионица и др.)
Планирана адаптација поткровља за намене продуженог боравка није реализована због
недостатка средстава.
Издвојено одељење “Салаи школа“ на Путу Е. Кардеља бр. 114. Тел./факс: 516-842 Школска
зграда је реновирана 1989 године. Заузима 336 м², од чега учионички простор 262 м². Грејање
зграде је решено на лож уље, а планира се увоћење гаса.
Просторни услови рада у Салаи школи:
 3 учионице опште намене, од којих је 1 опремљена наставничким рачунаром и Интернет
конекцијом
 просторија за фискултуру од 36 м²
 зборница,
 чајна кухиња од 16 м²
 2 санитарна чвора
 простор за одељење предшколског узраста,
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двориште са дечјим игралиштем

Током протекле школске године у објекту у Салаи школи извршени радови:
- замена керамичких плочица у ходнику
-поправка санитарија
- поправка паркета
-континуирано одржаање бјекта
Издвојено одељење на Келебији, у улици В.Влаховића бр.5, тел/факс: 789-777
Школска зграда је изграђена 1991. године, заузима површину од 540 м².
Грејање зграде је решено на лож уље, а планира се увођење гаса и постављање видео надзора.
Просторни услови рада келебијске школе:
 3 учионице опште намене, од којих је 1 опремљена наставничким рачунаром и видео
бимом
 1 информатички кабинет са 5 рачунара и Интернет конекцијом
 простор за одељење предшколске групе,
 зборница опремљена ормарима за одлагање дневника рада, мини-библиотеке, стручне
литературе наставника, радним столом, тел/факс апаратом
 чајна кухиња површине 12 м²
 трпезарија,
 2 санитарна чвора
 простор за гардеробу
 пространо двориште са тереном за кошарку и фудбал и игралиштем.
Током протекле школске године у објекту на Келебији извршени радови:
Одржавање објекта и ситне поправке су рађене континуирано током године. Поред тога
-уређено је школско игралиште и двориште
-причвршћени су голови на терену школе
-монтирани су рефлектори на фудбалском игралишту
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1.1.2. Опремљеност школе наставним и техничким средствима, уређајима
Школа се континуирано - према материјалним могућностима-обогаћује и опрема савременим
наставним средствима, техничким средствима, уређајима .
Приказ постојеће опреме почетком школске 2011/12 године:
Назив наставног
средства
Музички стуб

Ком.
1

ТВ апарат

Ком.
17

Видео рекордер
Дијапројектор
ДВД плејер
Кинопројектор
Платно за пројекције

2
7
17
1
2

Грамофон
Видео плејер

4
3

Радио касетофон
ЦД радио

30
3

Епископ

4

ЦД плејер

3

Графоскоп

14

Рачунар
Микроскоп
Видео микроскоп

28+45
9
1

Микрофон
Појачало
звучник

4
1
6

Апарат за увеличавање
Осцилатор школски

1
1

Сталак за звуч.кутије
Синтисајзер

2
1

Вага школска
Камера (1 дигитална)

2
2

Тамбурице
Контрабас
Клавир

14
1
1

Музички комплети

4

Дијапројектор

7

Notebook

1

Цитре са кутијомпоправљене
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Назив наставног
средства
Пројектор
BENQ(видео бим)
миксета
Сталак за клавијатуру
Сталак за ноте
Беле школске табле
Табла
демонстрациона
Зидно пројектно
платно
Пројектна платна са
троношцем
Табле мобилне
Мреже за кош
Мрежа за одбојку са
тракастом сајлом
Канапи са скакање
Комплет камере за
видео
надзор+антивандал
компјутерски сто
Мале цитере
Интерактив беле
табла Бенк
Фотокопир апарат
Минолта

Набављена наставна средства и материјали у школској 2011/12 години :
НАЗИВ
Мала цитера (732)
Апарат за заваривање-за тех.образов.(733)
Табла бела магнетна (734-735)
Видеопројектор цп-рx93,хитац
Фотокопир апарат‚‚Минолта бизхуб‚‚223
Нотебоок Фујитсу Лифебоок АХ531

КОЛИЧИНА
3 ком
1 ком
2 ком
1 ком
1 ком
1 ком

Интерактивна табла‚‚БЕНQ‚‚МX850УСТ
1 ком
Наставна средства – ситан инвентар
Миш Црафт ЦМ-007X
Хаљина за народну ношњу
Народна ношња за девојчице
Народна ношња за дечаке

4 ком
2 ком
15 компл
9 компл

12

ПОРЕКЛО

донација
донација
донација
донација

школа
школа
школа
школа

Ком.
6+2
+1
2+1
1
14
6+2
3
2
2
10
+4
1
+50
2+2

18
3
1
1

1.1.3.Опремљеност школске библиотеке и медијатеке
Школа има библиотеку са читаоницом и медијатеку у централној школској згради.
Библиотека и медијатека заузимaју укупну површину од 63.5 м² а читаоница 25.9 м² Стоји
ученицима и запосленима на располагању сваким радним даном од 9.00-15.00 часова.
Библиотека је опремљена књигама класичних и савремених дечјих писаца, научнопопуларним насловима, енциклопедијама, лексиконима, речницима, стручном педагошкопсихолошком литературом. Књижни фонд библиотеке се континуирано обнавља. Библиотека
има 24.334 књига, од чега ученички фонд чини 17762 наслова, а наставнички фонд 6572.
Публикација, часописа је евидентирано 3616, од чега ученички фонд чини 1210, а
наставнички фонд 2435 наслова
У току прошле школске године библиотички фонд је значајно обогаћен, у ученичком фонду има
5916 нових књига и 24 публикација, часописа, а у наставничком фонду 212 нових књига и 5
часописа. Повећање библиотечког фонда је постигнуто разним акцијама, као што је сабирна
акција поводом дечје недеље кад су ученици донели у школу своје старе књиге и лектире који
им више нису потребни. Такође је ове године била организована акција распродаје
расходованих књига у Градској Библиотеци кад је школа купила доста књига за по 30 динара.
У библиотеци се налази фото-копир апарат за потребе наставе, као и рачунар са интернет
конекцијом.
У медијатеци су осим наставничке стручне литературе смештена наставна средства као
што су образовне ВХС касете, мултимедијални ЦД-и из различите предмете, ауд. ЦД из
музичке културе, стручне књиге за разредну и предметну наставу и општа наставна средства као
ЦД-касетофонски радио, музичке касете као и ЦД за разредну и предметну наставу,
мултимедијални ЦД-и.
1.1.4. Школска кухиња-ужина и ручак
О снабдевености ученика квалитетном ужином и ручком брину се запослени у школској
кухињи.
Мада је ужина организована по прихватљивој цени, а школа и запослени се труде да
обезбеде известан број ужина у пола цене за најугроженије категорије деце (по један ученик из
сваког одељења), школску ужину због тешке материјалне ситуације родитеља претходне
школске године користило је свега 17.72% ученика.
Ручак се обезбеђује из ресторана „Непкер“ за заинтересоване ученике у продуженом
боравку Централне школе- који већи део дана проводе у школи.
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, едукацији деце .
Амбуланта 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 одлазе сами или у пратњии родитеља.
Едукативно-превентивни програм
стоматолози реализују приликом систематског
прегледа и на часовима одељењског старешине.
У мају месецу у оквиру стоматолошке недеље ученици својим радовима учествују на
литерарном конкурсу, где се бира најбољи рад за стоматолошки плакат године Србије.
Обухват ученика услугама зубне амбуланте у школској 2011/12. год.
Врста услуге
Број обухваћених ученика
сист.преглед
968
пломбирање
974
лечење
95
вађење
270
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1.2. Кадровски услови
Школа је у школској 2012/12. години запошљавала 125 запослена. Од тога у наставном процесу
је ангажовано 92 наставника (40 у нижим и 52 у вишим разр.), а ван наставе 33 лица.
У стручној служби раде педагог и психолог, за помоћ деци из депривиране средине ангажован је
педагошки асистент, а у библиотеци су запослена 2 стручњака.
Руководство броји 4 члана (директор, два заменика директора, секретар ), у администрацији и
рачуноводству раде 3 запослена, а на помоћно-техничким пословима 18 запослена (домари,
сервирке, помоћни радници).
1.2.1. Наставници разредне наставе са структуром и распоредом обавеза у оквиру радне
недеље

Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Презиме,име

Врста
струч.спреме

Боршош Ева

проф.раз.наст

Ковач Елвира

проф.раз.наст

Буљовчић
Илонка
Пољаковић К.
Ђенђи

проф.раз.наст
проф.раз.наст

Шили Силвија

проф.раз.наст

Куљић Зорка

проф.раз.наст

Кобрехел Ленеке

проф.раз.наст

Лилић Елвира

настав.раз.наст

Вашархељи
Силвија
Глигорић
Снежана

проф.раз.наст
проф.раз.наст

Гагић Слађана

проф.раз.наст

Дамњановић
Маја

проф.раз.наст

Шванер Илдико

настав.раз.наст

Нађ Варга Ката

проф.раз.наст

Халиловић
Татјана

проф.раз.наст

Јурић Гордана

проф.раз.наст

Грешак Лидија

настав.раз.наст.

Тонковић Сања

проф.раз.наст

Мађаревић
Сузана

проф.раз.наст

Кривек Ема

настав.раз.наст.

Предмети
које предаје,
одељењско
стрешинство
разредна
наст. 2А
разредна
наст. 2Б
разредна
наст.2/1
разредна
наст.3А
разредна
наст.3Б
разредна
наст.3/1
разредна
наст.4.А
разредна
наст.4.Б
разредна
наст.1.А
разредна
наст.1/1
разредна
наст.2/2
разредна
наст.2/3
разредна
наст.2Ц
разредна
наст.3/2
разредна
наст.3/3
разредна
наст.3/4
разредна
наст.3Ц
разредна
наст.4/1
разредна
наст.4/2
разредна
наст.4Ц
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Радни
стаж
11
12
26
29
10
29
32
27
16
16

Лиценца
2003
2004
1988
1985
2006
1987
1980
1987
1998
1999

нед.бр.часова
/%
ангажмана у
шк.

%у
другој
школи

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

8

НЕ

20-100%

0

17

НЕ

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

25
25
24
17
24
19
13
20

1990
1989
1991
1995
1990
1994
2004
1991

21

22*
23
24
25
26
27
28
29*
30
31
32
33
34
35
36
37*
38

Радојчић
Љиљана
Михајловић
Светлана/
ЛетовићДаниела

проф.раз.наст

разредна
наст.1/2

26

проф.раз.наст

разредна
наст.1/3

8

Торма Тинде

проф.раз.наст

Салма К. Ангела

проф.раз.наст

Сирак Кинга

настав.раз.наст.

Гал Ангела

проф.раз.наст

Јесенски Габор

проф.раз.наст

Зораје Илдико

проф.раз.наст

Исић Ирса/
Пенџић Нина
Перкучин Џ.
Ксенија
Францишковић
Ева
Миланковић
Лидија

проф.раз.наст
проф.раз.наст
проф.раз.наст
проф.раз.наст

Дунаи Атила

проф.раз.наст

Туруш Б. Рената

проф.раз.наст

Пејовић Изабела

настав.раз.наст.

Чикош Тимеа

проф.раз.наст.

ЛетовићДаниела/
Сакaч Елвира
Нумановић Алма

проф.раз.наст
проф.раз.наст.

1990

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

20-100%

0

100%

0

НЕ

разредна
наст.1Б
разредна
наст.1-2.С
разредна
наст.2Д
разредна
наст.3Д
разредна
наст.4Д
разредна
наст.1Ц
разредна
наст,3-4С
разредна
наст.2-4/КС
разредна
наст.4КМ
разредна
наст.1-3/КС
разредна
наст.1/КМ
разредна
наст.2-3/КМ
продужени
боравак
продужени
боравак
продужени
боравак
боравак

16

1997

11

2004

31

1986

26

1987

16

2004

30

1983

10

НЕ

21

1995

23

2012

4

2012

6

2012

6

НЕ

32

1983

4

НЕ

100%

0

2

НЕ

100%

0

2

НЕ

100%

0

Напомена: Редни бројеви означени * означавају промену кадра у току године.

1.2.2. Наставници предметне наставе са структуром и распоредом обавеза у оквиру радне
недеље
р.
бр
1
2
3
4
5

презиме,
име
Чубрило
Милица
Илић Ружица
Балинт Иштван
Сабо
Естер
Петраш
Теодора

врста
струч.спре
ме
проф.срп.је
з.
настав.срп.ј
ез.
проф.мађар
ског
проф.мађар
ског
проф.мађар
ског

предмети које
предаје
Српски
јез.(стручно)ОС
Српски
јез.(стручно) ОС
Мађарски
јез.(стручно)
Мађарски
јез.(стручно)
Мађарски
јез.(стручно) ОС
15

Нед. бр.
час/ %
у нашој
школи

рад
.ст
аж

Ли
цен
ца

6

не
197
7
198
6
198
9

20

не

35
33
26
9

19

%у
другој
школи

Одељења где
предаје,
одељењско
старешинство
6/1,6/2,7/2, 8/1,8/2,
ОС- 8/2
5/1,5/2,5/3,7/1, ОС7/1

20

6/АБ, 8/АБЦ

18-100%

5/БЦ, 7/АБ

13-72%

5/А, 6/Ц, 7/Ц, ОС5/А

6
7
8

Тадић
Александра
Пенџић Нина
Вajс
Весна

Проф.
српског ј.
проф.разр.н
аст.
проф.срп.је
з.

проф.
нем.јез.

Српски јез.-нематер.
(стручно)
Српски као немат.
1-4 разр (нестручно)
Српски јез.-нематер.
(стручно) ОС
Српски јез.нематерњи
(стручно)
Мађарски-језик
средине (стручно)
Српски ј.нематерњи 1-4.
(стручно)
Немачки
јез.(стручно) ОС

проф.
нем.јез.

Немачки
јез.(стручно)

0

Апсолвент
енглескогј.

Немачки
јез.(нестручно)

8

проф.музич
ког

Музичка култ.
(струч)
Хор и
оркест(стручно)

9

Шолтиш Зита

наст.срп.и
мађ.јез.

10

Пинтер Ноеми

проф.
мађарског .ј

Сикора Андреа

проф.раз.на
ставе

11

12

13*

14*

15

Урбан М.
Мариа
Фазекаш
Емеше/ Кокић
Дели Жужа
Халаши
Агнеш/Чупић
Саболч
Тамаш Шандор

Шалата Атила
16

17

Брандт
Слободанка

Проф.инстр
умента

проф.ТО

Брандт Невен

проф.ТО

Јесенски Тибор

проф.ТО

20

Бало
Золтан

проф.ТО

21

Лашанц
К.Флориан

проф.физик
е

18

19

4

не

Ковачевић
Милорад

проф.физик
е

23

Порколаб
Атила

струковни
инж.

24
25
26

Гуниц Јолан
Бурањ Жужана
Трајчески
Бојана

проф.матем
атике
Апсолвент
математ.
дипл.матем
атичар/

3ц, 4ц

6
13

не

18-100%

5АБЦ,7АБЦ,
ОС-5/b

35

198
1

19-100%

1ц,2д,3д,4д,1км,23км,4км

не

20

0
8
13

не
200
1

1-8.разреда

20-100%

1АБ,2АБЦ,3АБ, 4Б

18-100%

5АБЦ,6АБЦ,8АБЦ,
ОС-6/А

18-100%

5/1-2-3,6/1-2, 7/1-2,
8/1-2

не
6-33%
не

Музичка култура
(неструч.),
Хор и
оркестар(струч.)
Техничко и
информат
обр.(стручно), ОС
Грађанско(стручно)
Техничко и
информат
обр.(стручно), ОС
Техничко и
информат
обр.(стручно)
Техничко и информ.
обр.(стручно)
Физика (стручно),
ОС

18

201
2

1 (5%)

5-6-7-8 разреди-сви

0

26

199
0

Физика (стручно)
ОС
Математика(нестру
ч),
Физика (нестручно)
Математика
(стручно) ОС
Математика
(апсолвент)
Математика
(нестручно),
16

55%О
ш
10.окт.

17

18
15

200
3
200
2

13

15

5-6-7-8 разр.

18+1
(95%)

5/1-2-3, 6/1-2, 7/1-2,
8/1-2, ОС-7/2

16-80%

0
не
1

не

2

не

1

не

5/1-2, 7/1-2
20%ош
Кизур
И

5/1-2-3, 6/1-2, 7/1,
8/1-2, ОС-6/2

20

5/АБЦ, 6/АЦ,
7/АБЦ, 8/АБ

20

5/АБЦ, 6/Б, 7/АБЦ,
8/АБЦ

16/80%

201
2

5/АБЦ, 7/БЦ

1 (5%)

2 (10%)
200
3

7/АБЦ
5/1,2,3 6/АБЦ1,2
7/1,2,А, 8/АБЦ1,2

8 (40%)
не

ОшМај
шанск
и

19
(95%)

не

22

6абц, 8абц, 4а

18-100%

10
(50%)
8(44,4%
)
2 (10%)
20
(111%)
20
(111%)
16
(89%)

20%О
ш
Мајша
нски п.
50%О
шМ.Ц
рњанс
ки

6/АБ, 7/АБЦ,
8/АБЦ, ОС-7/Ц

6/1-2, 7/2, 8/1-2
ОС-5/3
5/Ц, 6/Б
6Ц
6/АЦ, 8/АБЦ,
ОС-6/Ц
5/АБ, 7/АБЦ
5/1-2, 8/1-2

/Фехервари
Акош
27

28

Љуботина Нада
Неорчић
Александар

Антал Динчић
Кристина

струковни
инж.
дипл.еконо
м.
струк.
економ.

проф.инфор
мат.

29
Хербут Х. Ана
30

31
32
33
34
35
36
37
38

Вајс
Рудолф
Башић Пајица
Хербут Роберт
Паточ Жужана
Зуберец Етел
Цинклер
Кларика
Јухас Шандор
Чикош Шандор
Тадић Наталија

39

40*
41
42

43

44

45*
46

Ботка В.
Андреа/
Чупић Саболч
Семи Силард
Медве Тамара

Гајдош
Каролина

Леах Хућка
Рахел
Молдваи М./
Михајловић К.
Ана/
Ирина Јусуповa
Томић Милан

проф.исто
рије
проф.исто
рије

Физика(нестручно)
Математика
(нестручно)
Информат.
(неструч.)
ОС
Математика(нестру
ч),
Информатика
(струч),
ОС
Грађанско
в.(стручно)
Истор(стручно),
ОС

10

не

7/1

8 (44%)

7/1-2

7 (35%)

5/1,2,3 6/1,2 8/1,2
ОС-6/1

12 67%)

5/3, 6/1-2

8
не

14+1
(85%)

5
не

не
22

199
2
200
1
200
0
199
2
200
1
201
0
200
8
198
3

проф.физич
ког

Физичко (стручно)
ОС

21

199
8

проф.енглес
ког/апс.енг
леског ј.
проф.енглес
ког
проф.енглес
ког ј

Енглески (стручно)
ОС
(неструч.)
Енглески (стручно)
ОС
Енглески
(апсолвент)

8

201
2
201
2

18-100%

не

20

проф.раз.на
ставе

7
8

5
0

проф.раз.на
ставе
проф.раз.на
ставе

Енглески(стручно 14)
Ликовно (стручно)
17

15+1(75
%)
20+1
(100%)

5/1-2-3, 6/1-2, 7/1-2,
8/1-2, ОС-5/1
5/БЦ, /АБЦ,7/АБЦ,
8/АБЦ, ОС-5/Ц
5/А, 6/АБЦ, 7/АБЦ,
8/АБЦ
5/1-2-3Б, 6/1-2, 7/12, 8/1-2, ОС-8/1
7-8 разред,
ОС-8/А
5/АБЦ, 7/АБЦ, 7/2,
ОС-7/А

20
20+1
(20%)
20+1
(105%)
21+1
(110%)
21
(105%)

6/АБЦ, 8/АБЦ, 6/2

2 (10%)

5/1-2-3, 6/1, 7/1,
8/1-2,
ОС-5/2
6/1-2АБ,
8/1-2АБЦ,
ОС-8/Б
5/1-2-3БЦ, 7/1-2АБ,
ОС-7/Б
5/А, 6/Ц, 7/Ц, 1/1,
2/1АБ, 3/1АБ
1КМ,2-3КМ,4КМ,
1-3КС,2-4-КС,1/А,
4/А,
5.ц

не

3 (15%)

5/а-б-ц,5/1-2,6/1-2

не

20

1/Ц, 2/ЦД, 3/ЦД,
4/БЦД, 1-2С, 3-4С

20

1/2-3-Б, 2/2-3, 3/12-3, 4/1-2

Енглески(стручно 14)
Биологија (неструч.)
Грађанско
(неструч.)
Енглески
(стручно 1-4)

проф.ликов
ног

15

21+1
(110%)

18-100%

14(70%)
5

5

5

27

5/АЦ,6/АБЦ,7/АБЦ
8/Ц,ОС-6/Б

5/1-2-3Б, 6/1-2, 7/12, 8/1-2АБ

32

Биологија(стручно)
ОС
Хемија(стручно)
ОС
Физичко (стручно)
ОС

25

10%О
Црњан
с

20

Физичко (стручно)

Биологија(стручно)

7/А-Б-Ц, 8/А-Б-Ц

5/Ц
5/А-Б-Ц

Географија
(стручно) ОС
Географија
(стручно) ОС

15

5/АБЦ, 6/АБЦ,
7/АБЦ1-2, 8АБЦ,
ОС-8/Ц

1 (5%)
1 (5%)

проф.геог
раф.
проф.геог
раф.
проф.биоло
гије
проф.биоло
гије
проф.хемиј
е
проф.физич
ког
проф.физич
ког

16

ОШ
ЂуроС
.

2 (10%)
16+1
(85%)

11
Географија(неструч)
Грађанско(стручно)
Истор(стручно
ОС

2 (10%)

не
199
7

8(40%)

ОшМи
лошЦ.

5/3, 6/1-2, 7/1-2,
8/1-2

47*

48
49
50

Веребеш Г./
Mилински
Арпaд

Историчар
уметности

Ликовно
(нестручно)/
(стручно)

19

Новаковић
Дејан

вероучитељ

веронаука (стручно)

5

8 (40%)

Ковач Хермина

вероучитељ

веронаука (стручно)

5

20

1-8 разреда

Вичек Рожика

вероучитељ

веронаука (стручно)

34

10(50%)

1-8 разреда

Ницевић
Пајазит

Вероучи
тељ

веронаука (стручно)

5/1-2АБЦ, 6/АБЦ,
7/АБЦ, 8/АБЦ

19
не

3

Хорго
шКањ
иж.

ОШ
Матко
ВЂуро
С

4(20%)

51

1-8 разреда

1-4 разреда

Напомена: Редни бројеви означени * означавају промену кадра у току године.
Нестручно заступљени обавезни предмети у току школске године били су:
1.Математика (Неорчић А.-економиста, Љуботина Н.-економиста , Порколаб А-струковни инж.,
Фехервари А-струковни инж., Бурањ Ж- апсолвент математике);
2.Биологија (Гајдош К.-проф. разр.наст).;
3.Географија (Хербут А-проф.историје);
4.Немачки (Чупић С.-апс.енглеског ј.);
5.Енглески (Медве Т-апсолв.енглеског ј.);
6.Физика (Порколаб А-струковни инж.)
7.Музичко(Шалата- дипл.музичар)
Учитељи који су у школи обављали стручну праксу у финансирању Националне службе за
запошљавање од марта 2011.до марта 2012.год.:
-Николић Рита- ангажована у боравку, настави и административним пословима у Шабачкој
школи
-Фламан Силвиа- ангажована је на разним пословима у настави, библиотеци, боравку,
администрацији у Централној школи,
-Гуљаш Олдал Емеше- ангажована је на разним пословима у настави, библиотеци, боравку,
администрацији у Централној школи.
1.2.3.Ваннаставни кадар
рад.
ста
ж

р.
бр презиме,име
УПРАВА
1 Фехервари Магда

врста
струч.спреме

Послови на којима ради

проф.раз.наст.

Директор школе

30

1983

100%

2

Бурањ Ирен

проф.раз.наст.

Помоћник директора

30

1983

60%пом+40%библиот.

3

Башић Пајица

проф.географ.

Помоћник директора

16

2001

40%пом.+ 75%наст.

4

Поњаушић Гордана

дипл.правник

Секретар школе

14

2009

5

Првуловић Зита

васпитач

Админист-финанс. Радн.

19

100%

6

Збуњак Габриела

гимназија

Админ.финанс. радник

32

100%

Руководилац рачуновод.

33

100%

Педагог

25

гимназија
7 Пеновац Рожа
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
педагог
1 Куртек Јудит
Сабо С. Изабела/
психолог
2* Радовић Гордана

Психолог
18

9

лицен
ца

% ангажмана

100%

2012

100%

не

100%

3

Дудаш Агнеш

проф.раз.наст.

проф.мађарског
4 Петраш Теодора
струковни инж.
5 Порколаб Атила
средња школа
6 Кајтаз Кертис
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Чонти Елеонора/
кв радник
1* Вуковић Хилда
кв електричар
2 Порколаб Едит

Библиотекар

18

1996

100%

Библиотекар
Библиотекар
Педагошки.асист

9
0
1

Сервирка-кухииња

26

Сервирка-кухииња

28

100%

не
не
не

30%библ.+72%наст
30%библ.+54.4%наст.
100%

100%

3

Шалата Јелисавета

основна школа

Помоћни радник

33

100%

4

Хајду Кинга

кв радник

Помоћни радник

19

100%

5

Порколаб Миклош

пкв радник

Помоћни радник

27

100%

6

Тот Кираљ Иренка

основна школа

Помоћни радник

12

100%

7

Јојарт Терез

основна школа

Помоћни радник

28

100%

8

Танцош Ибоља

основна школа

Помоћни радник

12

100%

9

Течер Чила

основна школа

Помоћни радник

13

100%

10

Будаи Јудит

основна школа

Помоћни радник

23

100%

11

Чик Теодора

текстилни тех.

Помоћни радник

21

100%

12

Танцош Хајналка

основна школа

Помоћни радник

4

100%

13

Јаковчевић Тимеа

основна школа

Помоћни радник

12

100%

14

Чисар Маргит

основна школа

Помоћни радник

9

100%

15

Мајор Ирен

Помоћни радник

16

100%

Домар школе

34

17

Хорват Маћаш

основна школа
ек.тех.машинобра
вар
средња школа

Домар школе

26

100%

18

Салма Имре

средња школа

Домар школе

28

100%

16

Чикош Маћаш

100%

1.2.4. 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 и стручна служба.
Приправници чији је захтев за полагање испита послат Министарству и већ годинама чекају
распоред за полагање испита су Изабела Сабо Секе-психолог, Ана Хербут Хегедиш-проф.
историје
-Приправници, који су током школске 2011/12 положили испит за лиценцу су: Атила Дунаи
професор разредне наставе(ментор Ирен Бурањ, проф.разр. наст.), Ева Францишковић професор
разредне наставе (ментор Ирен Бурањ, проф.разр. наст.), Лидија Миланковић професор разредне
наставе(ментор Зорка Куљић, проф.разр. наст,) Андреа Ботка Варга, професор енглеског језика
(ментор Илдико Даниелфи, проф.енгл. јез.), Силард Семи, професор енглеског језика (ментор
Илдико Даниелфи, проф.енгл. јез.), Јудит Куртек, педагог (ментор Шифлиш Марија, педагог
)Милорад Ковачевић, професор физике(ментор Јелена Писаров, проф.физке) , и Шандор
Тамаш, проф.музике(чији је ментор Ангелина Крњајски, наст.музичке културе)
Приправници који су започели испит за стицање лиценце (полагали су испит из педагогије) су
Весна Вајс професор српског језика, Милица Чубрило професор српског језика.
Наставници који су школске 2011/12 године усвојили програм увођења приправника у посао,
положили испит о савладаности програма пред школском комисијом, а предстоји
пријављивање за полагање испита од стране школе, су: Лашанц К.Флориан професор физике
(чији је ментор Амштадт Аранка професор физике.), Петраш Теодора професор мађарског
језика и књижевности(чији је ментор Балинт Иштван, професор мађарског језика и
књижевности), Кокић Дели Жужа професор немачког језика (чији је ментор Урбан Маргит
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Мариа, професор немачког језика), Ноеми Пинтер професор мађарског језика(чији је ментор
Сабо Естер, професор мађарског језика и књижевности)
1.2.5.Стручно усавршавање наставника Који су семинари организовани у нашој
Поред прописане законске обавезе наставника за сталним стручним усавршавањем, као један од
приоритетних задатака предвиђен Школским развојним планом (за период од јануара 2009 до
јуна 2012 ) јесте појачан рад на подизању квалитета и осавремењавању наставе
оспособљавањем наставника за примену савренмених метода, средстава и облика рада, као и
интензивирање преношења и примене стечених знања и умења, где хоризонтално учењеунутрашња размена и преношење знања и искустава заузима посебно место. Школским
развојним планом је предвиђено за сваког наставника држање часа уз примену савремених
метода, средстава и облика рада једном месечно, као и држање угледног часа у сваком
полугодишту једном уз присуство чланова стручног већа и стручне службе, анализа тог часа,
као и учешће у сачињавању школске збирке/„каталога наставних материјала и писаних
припрема“ У току школске године одржано је укупно 62 oгледна часа.
(Детаљан извештај о одржаним часовима налази се у документацији Тима за школско развојно
планирање за школску 2011/12. год.)
Пла
Приказ семинара на којима је колектив учествовао током шк.2011/12. г.
Садржај (тема,
назив едукације)

Област
усавршавања

1. Руковођење
усмерено на
резултате
2. Теорија-моделприступ

Управљање и
руковођење
Образовање и
васпитање на
језицима
националних
мањина
Програми које је
одобрио педагошки
завод Војводине

Време
реализац
ије
31.01.,1.02
.2012.
12.11.2011
.

Организатор/реализа
тор
Удружење школаЗаједница економских
школа
Филозофски факултет
у Новом Саду, Одсек за
хунгарологију

Уче
сни
ци
1

1

21.04.23.04.2012

Удружење
организатора
слободних активности
Стара Моравица

1

2012.01.14
.2012.03.31
.

A szerbiai Szabadidőszervezők egyesülete és
a magyarországi
Optimus Tréning

1

Српски језик и
књижевност

ОШ " Ђорђе
Натошевић " Суботица

1

6. Ка савременој
настави српског
језика и
књижевности ИИ

Српски језик и
књижевност

Друштво за српски
језик и књижевност
Србије, Београд

1

7. Ка бољем
разумевању 4

Страни језик

Удрузење наставника
енглеског језика "
ЕЛТА" , Београд

1

3.
Манифестација у
оквиру школских
зидова
организовање
слободних
активности
4. A játék,
Élmény,Kaland
című facilitátor
képzés
4. Игра,
доживљај,
авантура –обука
5. Правопис у
наставној пракси

26.11.2011
.
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Број у каталогу

У каталогу
2011/2012 под
бр.908 изборни
У Каталогу
2011/2012 бр.876
обавезни
У каталогу
2011/2012 бр .865
изборни

У каталогу
2011/2012 под бр.
018 изборни
У каталогу
2011/2012 под бр.
007 обавезни
У каталогу
2011/2012 бр 333
обавезни

8.
Професионална
оријентација у
пракси
9.
Специјалистички
семинар за
диригенте хорова
10. "Методика
примене
мултимедија у
настави"
11.
Професионална
оријентација на
прелазу у средњу
школу
12. Луткарство у
настави и
ваннаставним
активностима

Образовање и
баспитање на
језицима нац.
мањина
Музичка култура

од 9-17
дец.2011.

Удружење
грађана"Пробитас"

3

У каталогу
2011/2012 бр 854
обавезни

1012.01.2012
.

Завод за културу
Војводине Нови Сад

1

Каталог 2011/2012
број 411 обавезан

Васпитни рад и
општа питања
наставе

26.05.2012
.

1

У Каталогу
2011/2012., број
553. Обавезан

PO

2123.10.2011
.

Центар за развој и
примену
науке,технологије и
информатике,НовиСад
Регионални центар за
професионални развој
запослених у
образовању НИШ

3

Обавезни у
Каталогу
2011/2012 број
1604

Драма и покрет

31.03.2012
.

Удружење
војвођанских учитеља ,
В. Путника 1. Нови
Сад

1

У Каталогу
2011/2012 под
бројем 355
обавезни

13. Мултимедија
као покретач
активног учења
Модул-1
14. Blog,twitter i
facebook у
настави
15. Подршка
унапређивању
образовноваспитног рада и
осаврамањавању
методологије
рада у основној
школи

Информатика

16.01.2012
.12.02.2012
.
06.03.31.03.2012
.

Агенција за
образовање"Марина и
Јован"Нови Сад

1

УГПСШ"Доситеј"Кула

1

Савез учитеља
република Србије
,Београд

1

У Каталогу
2011/2012 под
бројем 104/2011
изборни
У Каталогу за
школску
2011/2012 изборни
У каталогу за шк.
2011.2012. под бр.
623

Информатика

Васпитни рад и
општа питања
наставе

Планиране а неостварене едукације због недостатка материјалних ресурса:
Садржај (тема, назив
едукације)

Област
усавршав
ања

Начин
реализације

Ниво (ваншколско,
(школско, стручно
веће

Време
реализац
ије

Реализатор

Учесни
ци

1.“ Пројект метода и
проблемска настава уз
подршку информационо
- комуникационе
технологије”.(обавезан,
каталошки бр.642)

Методи
ка,
информати
ка

Предавање,
дискусија,
радионице

Школско у сарадњи
са 1-2 друге ОШ,
Актив за ШРП, тим за
самовреднов.

Новембар
2012

Министар
ствоакредитов
ани

25 учит.и
настав
ника

2.,, Активно учење ”

Психологи
ја, методи
ка

-тим за ШРП

Школскохоризонтално

Јануар/фе
бруар
2012

25 учит.
и нас
тавника

3.„Иновативни модели
наставе у савременој
школи“ (кат.бр.506,
24 часова, обавезан)

Методи
ка,
дидактика

Предавање,
презентација,
разговор

Школско, у сарадњи
са 1-2 друге ОШ

Април
2012

-учитељ
Куљић
Зорка,
-струч.
служба
Министар
ствоакредитов
ани

Прилог бр.5 –Завршени акредитовани семинари наставника
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25учит.,
наст.,
струч.сар
ад.

1.3.Ученици- Утицај средине на рад школе
Школа обухвата разуђен терен приградских месних заједница „Дудова шума“, „Пешчара”,
„Зорка“, „Нови Град“ и „Келебија“.
На подручју школе живи доста породица у тешким социјалним условима, скромних
материјалних могућности, (са високом стопом незапослености, слабо плаћеним пословима, у
лошим стамбеним условима, великим бројем деце и издржаваних чланова породице), нижим
образовним статусом, што изискује већу пажњу и ангажман како школе тако и стручних
институција и организација из области социјалне заштите, здравствене неге и заштите,
хуманитарног рада и културе. Прилична удаљеност центра града (поготово од подручних
школа)додатно отежава интензивније укључивање ученика у културни и друштвени живот
града.
1.3.1.Место становања-путници
Због удаљености места становања 47 % ученика (њих 512) користи неко превозно средство.
29% ученика, чије место становања прелази 2.5 км остварује право на бесплатну аутобуску
карту (309ученика).12.4% ученика (њих 134) за превоз до школе користи бицикл, а 5.5 %
ученика (њих 60) путује у школу аутомобилом или на други начин.
Раз
ред

Укуп
број уч.

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑-5
∑-6
∑-7
∑-8

Са
бесплатном
картом
br
%

бицикло
м путују

колима
или другo

број
путника

6

4.3 %

15

7

30

21,1%

3%

14

7.9 %

19

31

64

36,2%

6%

18

10.5 %

26

4

48

28,1%

4.4%

7%

35

3

47

36,4%

4.3%

82

56.2 %

11

6

99

67,8%

9.1%

54

53.5 %

14

0

68

67,3%

6.3%

53

49.1 %

7

1

61

56,5%

5.6%

73
309

65.8 %

7
134
12.4%

8
60
5.5%

88

79,3%

8.1%

143
177
171
129

9

146
105
107
111
1089

28.5%

1-8

% од укуп.
бр. уч.
у шк.

%
од броја
уч. тог
разреда

512

47.28%

1.3.2. Полна и национална структура ученика
Полна структура ученика на нивоу школе: 49% ученика чине дечаци, 51% девојчице
Приказ полне структуре деце по разредима
разред
Дечаци-

бр
%
Девојчице- бр
%

1
71
51%
69
49%

2
85
48%
92
52%

3
96
56%
75
44%

4
64
50%
65
50%

5
78
53%
68
47%
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6
39
39%
62
61%

7
47
44%
61
57%

8
51
46%
60
54%

Укупно
531
49 %
552
51 %

Национална структура ученика : 56% ученика је мађарске националности , 14 % српске , 11.4%
ромске, 8% буњевачке, 5.3 % хрватске националности, док 6% припрада категорији осталих.
Приказ националног састава ученика по разредима на нивоу целе школе

Σ-1
Σ-2

Разред

Бр. уч.
српске
нац.

Σ-3
Σ-4
Σ-5
Σ-6
Σ-7
Σ-8
свега

%

Бр. уч.
мађарс
ке нац.

18

12.9

13
24
22
19
16
18
16
146

7.3
14
17.1
13.0
15.8
16.7
14.4
13.5

%

Бр. уч.
хрват.
нац.

67

47.9

90
89
72
86
62
73
70
609

50.8
52.0
55.8
58.9
61.4
67.6
63.1
56.2

%

Бр.
Буњев.
нац.

3

2.1

14
11
6
7
2
12
2
57

7.9
6.4
4.7
4.8
2.0
11.1
1.8
5.3

%

Оста
ли

%

%

Бр. уч.
ромске
национ.

12

8.6

24

17.1

16

11.4

19
11
11
9
10
1
11
84

10.7

35
26
17
16
4
1
1
124

19.8

6
10
1
9
7
3
11
63

3.4

6.4
8.5
6.2
9.9
0.9
9.9
7.8

15.2
13.2
11.0
4.0
0.9
0.9
11.4

5.8
0.8
6.2
6.9
2.8
9.9
5.8

1.3.3. Образовни и социјални и миље ученика
1.3.3.1. Школска спрема родитеља:
У школској 2011/12. год. највећи број родитеља( 28.4%) има 3. степен струч. спреме ;
25 % је са 1. степеном струч.спреме(основна школа), 22.2% има 4. степен, 13.3% нема
завршену ни основну школу, 5% има 2. степен струч. спреме, 3% има вишу школу (6. степен),
2.4% има завршен факултет (7/1.степен), 0.6% има 5. степен струч. спреме, а 0.2% родитеља има
магистрат или докторат(7/2 или 8. степен)
А)Очеви: у највећем броју случајева имају 3. степен струч.спреме(њих 28.4%), По бројности
следи 1. степен –ОШ-, што има 25% очева .Са 4. степеном стручне спреме је 22%.
Без завршене основне школе је 13.3 % очева, 5% је са 2. степеном стручне спреме, 2% са
6.степеном и 2% са 7/1. степеном стручне спреме, 0.6 % је са 5. степеном стр.спреме и 0.2% има
магистрат или докторат(7/2 и 8.степен).
Б) Мајке: највише њих( 28%) је са 3. степеном стручне спреме, 25% има 1. степен -ОШ, 23% је
са 4. степеном стр.спреме. Без завршене основне школе је 13% мајки, 5% мајки је са 2.
степеном струч. спреме, 3% има 6. степен, а исто 3% има завршен и 7/1. степен(факултет), 0.4
% има 5. степен, а 0.1% (тј.1 мајка) има магистрат или докторат.
Приказ школске спреме родитеља
Школ.
спрема

Непотп
OШ

I. степен

II.
степен

III. степен

IV. степен

V.
степен

VI. степ.

VII/1
степ.

отац/
мајка

О

М

O

M

O

M

O

M

O

M

O

M

O

M

O

M

Број

139

143

268

265

50

57

306

295

227

243

10

23

32

19

32

%
% O+M

13

13

26

25

5

5

29

28

22

23

3
0,
3

2

3

2

3

13.3%

25.2 %

5.1 %

28.4 %

22.2 %

23

1

0.6%

3%

2.4%

VII/2,
VIII степ.
O

M

3

2

0,3

0,2

0.2%

1.3.3.2.Материјални статус породица
У школској 2011/12.год. оба су родитеља била запослена код 38.5% ученика, оба су родитеља
незапослена код 24%. Само је отац привређивао код 22% ученика, а само мајка код 15%.
Одељење
1
2
3
4
5
6
7
8
свега

Брoj деце са оба
запослена родитеља

Брoj деце где је
запослен отац

Брoj деце где је
запослена мајка

Брoj деце са оба
родитeља незапослена

46 (33% од првака)
60
(34%)
59
(34.5%)
53
(41.1%)
49
(34%)
52
(51.5%)
38
(35.2%)
60
(54%)
417
(38.5%)

28
49
41
31
29
24
25
15
242

23
14
21
14
28
13
30
19
162

43
54
50
31
40
12
15
17
262

(20%)
(27.7%)
(24%)
(24%)
(20%)
(24%)
(23%)
(14%)
(22.3%)

(16.4%)
(8%)
(12.3%)
(11%)
(19%)
(13%)
(28%)
(17%)
(15%)

(31%)
(30.5%)
(29.2%)
(24%)
(27.4%)
(12%)
(14%)
(15%)
(24%)

1.3.3.3.Целовитост породице
А) Комплетна породица: На нивоу школе 83% ученика живи у комплетној (првобитној или
новооснованој) породици. Од тога 76% ученика живи са оба биолошка родитеља, 6% живи са
мајком и очухом, 0.6% са оцем и маћехом, 0.3% са старатељима.
Б) Некомплетна породица: На нивоу школе 17 % деце живи у некомплетној породици, од тога
13% живи само са мајком, 2.3 % живи само са оцем, 1.4 % деце живи са хранитељима, 0.2% са
бабом, дедом и 0.4% са неким другим .
отац,
мајк
а

819

Комплетна породица
мај
Ота
ка
ц,
%
%
%
очу
маћ
х
еха
76
%

66

6
%

7

0.6
%

Некомплетна породица
ста
рат
ељи

%

0.3
%

3

сам
о
мај
ка
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%

сам
о
ота
ц

13
%

25

хра
нит
ељ

%

2.3
%

15

%
1.
4
%

баба,
деда

%

0.2
%

2

дру
го

4

1.3.3.4.Број деце у породици:
Двоје деце има у 51% породица, у 19% породица је са једним дететом, у 15 % породица је
троје је деце.
15.2 % деце живи у великој породици са 4 и више деце. Од тога 7.3 % породица је са четворо
деце, петоро деце има у 3% породице , 1.7 % породица има шесторо деце ,
2 % породица седморо деце , осморо деце има у 7 породица (0.6 % ), деветоро деце у 6
породица(0.6%)

1
2
3
4
5
6
7

Са 1
детето
м-%
30
33
37
35
26
17
11

8

19

61

29

1

0

0

1

0

0

Σ

208

548

162

79

32

18

23

7

6

%

19 %

50.6%

15 %

7.3 %

1.7 %

2%

0.6 %

0.6 %

Раз
ред

% са 2
деце

% са 3
детета

%-са 4
детета

%-са 5
деце

%-са 6
деце

%- са 7
деце

%- са 8
деце

% са 9
деце

66
75
77
61
82
54
72

17
28
24
17
15
14
18

12
18
15
6
13
11
3

3
9
8
6
3
2
1

6
3
2
2
2
1
2

5
7
4
2
3
1
0

0
3
1
0
2
0
1

1
1
3
0
0
1
0

3%
24

%

0.4
%

1.3.3.5. Развојне сметње
Школске 2011/12.год. 13.96% ученичке популације је имала неку врсту развојне сметње.
Од тога: вишеструке сметње 8.55% ученика , сметње у интелектуалном функционисању 9.21%,
говорне сметње 26.97%, оштећење вида 5.92% , оштећење слуха 1.97%, хронична обољења и
телесна оштећења 1.32%, епилепсију 1.97%, сметње у понашању је имало 24.34% ученика, док
су занемарена деца чинила 19.74%.
У шк.2011/12. години 9 ученика нижих разреда ( 1.45%) је радило по ИОП. 3 ученика из првог
разреда, 4 ученика из другог разреда и 2 ученика из трећег разреда.
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ЖИВОТА И РАДА У ШКОЛИ
2.1. Бројно стање одељења и ученика
Школску годину је завршило 1089 ученика.Првим циклусом образовања било је обухваћено 620
ученика, док другим циклусом 469 ученика. Рад се одвијао у 55 одељења.
2.1.1. Број, врста одељења по објектима и језику наставе
Од 55 одељења, колико их је било школске 2011/12 године, 50 су била класична и 5
комбинована од два разреда (у подручним објектима Салаи и Келебија).
Образовно-васпитни рад се у сва четири објекта одвијала на српском и мађарском језику.
На српском језику је рад био организован у 25 одељења (која носе ознаку ../1, ../2, ../3, ../4, ../5,
.. /кс ), од којих је 16 нижих и 9 одељења виших разреда.
На мађарском језику рад се одвијао у 30 одељења (која носе ознаку а,б,ц,д,км), од којих је 18
нижих и 12 одељења виших разреда. У 30 одељења (са ознаком а, б, ц, д, /км) настава се
одвијала на мађарском језику, и то у 18 одељења у нижим и у 12 одељења у вишим разредима.
Школски
објекат
Централна
Шабачка

класична одељења
српски
мађарски
12
19
9
4

Салаи

4

Келебија
укупно

2
29

21

комбинована одељења
српски
мађарски
2 (1-2 и 2-3.
разр.)
2 (1-3. и 2-4.
разр.)
1 (2-3. разр.)
4
1

Укупно
31
13
6
5
55

VII
разред

VIII
разред

Свега

I-II разр

II-III рзр.

8

7

6

5

5

5

5

1

1

31

2

3

3

2

6

5

5

5

0

0

0

Издвојена одељења
13
Шабачка шк.

3

3

4

3

0

0

0

0

0

0

0

II-IV разр

VI разред

7

I-III разр

V разред

7

III-IV разр

IV разред

50

Свега за
школу
Централна
школа

Свега

III разред

Број комбинованих одељења

II разред

Број некомбинованих одељења
I разред

Укупно
одељења

2.1.2.Број, врста одељења по објектима и разредима

1

1

1

Салаи шк.

4

1

1

1

1

0

0

0

0

2

1

0

1

Келебијска ш.
Укуп. издво
јена одељ.

2

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0

1

0

1

1

19

5

4

5

5

0

0

0

0

5

1

1

1

1

1
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2.1.3.Број ученика према објектима,врстама одељења и разредима
Крајем школске године школа је имала 1089 ученика.Првим циклусом образовања обухваћено је
било 620 ученика, док другим циклусом 469 ученика.
Централна школа је обухватила укупно 680 ученика, Шабачка школа 269, Салаи школа 75, док
келебијска школа 65 ученика.

153

151

113 146 105
Централни објекат

107

111

72

12

24

20

16

Централна 680

680

48

65

59

39 146 105
Издвојена одељења

107

111

/

/

/

/

/

269
46
22

60
13
10

73
15
/

81
11
/

55
7
12

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
29
43

/

/
12
12

/

/

7
5

4
16

6
10

337

83

88

92

74

/

/

/

/

72

12

24

20

16

Упоредни приказ кретања броја ученика
Школска година
Укупан број ученика школи
(матична
школа и ИО) На крају шк. год.
На почетку
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
2013/14
Приказ промена броја ученика током школске 2011/212. године
бр.уч.-дошли за време
наст.периода
17

бр.уч.-отишли за време
наст.периода
12

28

4.разред

131

2.1.4.Флуктуација ученика

3.разред

2.разред

8.разред

1017

Свега

7.разред

6.разред

3.разред

5.разред

2.разред

Свега за
школу - 1089

Шабачка 269
Салаи - 75
Келебија - 65
Укупно
издвојена
одељења

4.разред

1.разред

Свега
ученика

Укупно

1.разред

Број ученика у
комбинованим одељењима

Број ученика у некомбинованим одељењима

2.2. Ритам рада школе
Школа ради у четири физички удаљена објекта. Сви школски објекти раде у две смене. Почетак
наставе за прву смену je 7.30, а за другу у 13.00(у подручним школама), и у 13.30 часова(у
централној школи). Смене су се мењале месечно. У централној школској згради васпитно
образовни рад је организован од I-VIII разреда , док у подручним школама од I-IV разреда.
У Централном школском објекту наставу похађају у истој смени ученици и нижих и виших
разреда. Код виших разреда рад је организован у једној смени за сва одељења V-ог и VII-ог
разреда, а у супротној смени за сва одељења VI-ог и VIII-ог разреда.
2.2.1.Распоред звоњења
Часови трају 45 минута Након другог часа је одмор за ужину у трајању од 10 мин.а након трећег часа је велики
одмор у трајању од 15 минута.
Р.бр
часа

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
ЦЕНТРАЛНИ ОБЈЕКАТ
Преподневна смена
Послеподневна смена
12.40-13.30
7:30 – 8:15
13.30-14.15
8:20 – 9:05
14.20-15.05
9:15 – 10:00
15.15-16.00
10:15 –11:00
16.15-17.00
11:05 –11:50
17.05-17.50
11:55 –12:40
17.55-18.40

0.час
1.час
2.час
3.час
4.час
5.час
6.час

Р.бр
часа
0.час
1.час
2.час
3.час
4.час
5.час
6.час

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
ПОДРУЧНИ ОБЈЕКТИ
Преподневна смена
Послеподневна смена
12.10-12.55
7:30 – 8:15
13.00-13.45
8:20 – 9:05
13.50-14.35
9:15 – 10:00
14.45-15.30
10:15 – 11:00
15.45-16.30
11:05 – 11:50
16.35-17.20
11:55 – 12:40
17.25-18.10

2.2.2.Распоред смена по објектима и одељењима- са бројем ученика и одељењским
старешинством
1. смена
CENTRALNA ŠKOLA
Vašarhelji Silvia
1.a

2.смена
br.uč.
28

CENTRALNA ŠKOLA
Gligorić Snežana
1.1

br.uč.
22

2.a

Boršoš Eva

22

2.1

Buljovčić Ilonka

23

2.b

Kovač Elvira

21

3.1

Kuljić Zorka

18

4.a

Kobrehel Lenke

19

3.a

Poljaković K. Đenđi

19

4.b

Lilić Elvira

20

3.b

Šili Silvia

21

6.a

Urban Margit Maria

20

5.a

Petraš Teodora

24

6.b

Herbut Hegediš Ana

18

5.b

Vajs Vesna

25

6.c

Benedek Jolan

18

5.c

Herbut Robert

24

6.1

Neorčić Aleksandar

22

5.1

Bašić Pajica

25

6.2

Brandt Neven

23

5.2

Tadić Natalija

5.3

Kovačević Milorad

25
24

8.a

Cinkler Klarika

22

7.a

Juhas Šandor

22

8.b

Weiss Rudolf

22

7.b

Semi Silard

23

8.c

Dinčić Kristina

20

7.c

Lašanc K. Florian

25

8.1

Zuberec Etel

25

7.1

Ilić Ruža
29

20

8.2

Čubrilo Milica

22

7.2

Brandt Slobodanka

Br.uč. po smeni
Br.uč. po smeni
322
Svega odeljenja: 31
Svega uč.
Produženi boravak:Pejović Izabela, Čikoš Timea
ŠABAČKA ŠKOLA
br.uč.
ŠABAČKA ŠKOLA

18
357
680
br.uč.

1.b

Torma Tinde

10

3.2

Nađ Varga Kata

19

1.2

Radojčić Ljiljana

25

3.3

Halilović Tatjana

22

1.3

Krnajski Danijela

24

3.c

Grešak Lídia

16

2.c

Švaner Ildiko

18

4.c

Krivek Ema

14

2.2

Gagić Slađana

29

4.1

Tonković Sanja

20

2.4

Damnjanović Maja

26

4.2

Mađarević Suzana

20

Jurić Gordana
24
Br.uč. po smeni
Br.uč. po smeni
156
Svega odeljenja: 13
Svega uč.
Produženi boravak: A.Numanović, Sakač E., PA:KertisKajtaz
SALAI ŠKOLA
br.uč.
SALAI ŠKOLA
Zoraje Ildiko
13
Sirak Kinga
1.c
2.d
3.4

4.d

Jeszenski Gabor

Salma K.Angela
Br.uč. po smeni
Svega odeljenja:6
KELEBIJA
2-4KS Dželebdžić P.Ksenija
1-2.S

1-3KS

Milanković Lidija

Br.uč. po smeni
Svega odeljenja:5
UKUPNO ODELJENJA:55

8

3.d

7+12
40

3-4.S

br.uč.
6+10
5+8

br.uč.
15

Gal Angela
Isić Irsa

11
5+6

Br.uč. po smeni
Svega uč.
KELEBIJA
Dunai Atila
1KM
Francišković Éva
Turuš Biači Renata
Br.uč. po smeni
Svega uč.
UKUPNO UČENIKA : 1089
4KM
2-3 KM

29

111
267

37
77
br.uč.
10
12
6+8
36
65

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 2011/2012. годину («Сл. лист АП Војводине», бр.4/2011)
Прво полугодиште : почело је у учетвртак, 1. септембра, а завршило се у петак, 23. децембра
2011. године, што представља укпно 81 наставна дана.
-Први квартал је трајао од 1.септембра до 25. октобра 2011. год. -40 наставна дана.
-Други квартал је трајао од 26. октобра до 23. децембра- 41 наставни дан.
Друго полугодиште: почело је у понедељак, 16. јануара. За ученике од 1-7. разреда завршаило
се у петак, 15. јуна 2012. године, а за ученике 8. разреда завршило се у петак, 1. јуна 2012.
године.
-Трећи квартал је трајао од 17. јануара до 30.марта 2012.год
-Четврти квартал је трајао од 2.априла до 1.јуна-осми разред/15.јуна 2012.-остали разреди год.
Наставне суботе: 3.септембар(према распореду за понедељак), 24.март (према распореду за
понедељак),
21. април(према распореду за уторак), 05. мај (према распореду за петак), 9.јун
30

Радне суботе (ненаставне): 17.септ-уређивање школских дворишта и одлазак у верски објекат и
2. јун-дан заштите животне средине/сређивање школе и околине, 28.април (пробно тестирање
за 8. разреде), 19. мај
Допунска настава за време зимског распуста: организована је у периоду од 9-13.јануара
2012. год. за ученике који постижу слабији успех у учењу.
Школски распуст:
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
-Јесењи распуст је почео у суботу, 29. октобра, тј. у понедељак 30 октобра, а завршио се у
уторак, 1. новембра 2011. године.
-Зимски распуст, у трајању од три недеље, почео је у суботу, 24. децембра 2011. године, а
завршио се у недељу, 15. јануара 2012. године.
Ванредни зимски распуст због временских услова трајао је од 6.02.-17.02.2012. год.
-Пролећни распуст, у трајању од једанаест дана, почео је на Велики петак,06. априла, а завршио
се у понедељак, 16. априла 2012. године.
-Летњи распуст: за ученике од I-VII разреда почео је 16. јуна, а завршио се у петак, 31. августа
2012. године. За ученике VIII разреда летњи распуст је почео у среду, 31. маја 2012.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица:
-Подела ђачких књижица на крају 1. полугодишта: 28.дец.2011.
-Подела сведочанстава и диплома по завршетку другог полугодишта:8. јун за ученике 8. разреда,
28. јун за ученике 1-7. разреда
Писмено обавештавање родитеља о успеху ученика:
На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, школа у
року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено ће обавестити родитеље/старатеље
ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (напредовање по образовним стандардима,
препоруке за учење, оцене, број изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере).
Припремна настава, испити
-припремна настава пред поправне испите одржана је од 21-25. августа, поправни испити од 2729. августа
- припремна настава пред завршни испит започела је 20.фебруара 2012.год.
-завршни испит из матерњег језика и математике за осме разреде одржана је 18.06.19.06.2012.год.

2.4. Остваривање календара значајних активности
Преглед значајних активности током године
Време
Активност
31.08.2011.
08.09.2011.
16.09.2011.

Носиоци реализације

Пријем првка у фискултурној сали
Образовни стандарди-предавање
Прослава Дана школе* хуманитарни концерт ученика
школе
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Руководство, диригент оркестра Тамаш
Шандор, чланови комисије за јавну и
културну делатност
Школска управа Сомбор
Руководство, диригент оркестра Тамаш
Шандор, дир.хора Пашко Чаба, чланови
комисије за јавну и културну делатност

17.09.2011.
22.09.2011.

23.09.2011.

-Уређивање школских дворишта,
-виши разреди: одлазак на мису
(освешћивање школских торби)
Бициклистичка трка, наставник
Тадић Наталија
Ноћ истраживача-такмичење хемије
(Богић Теодора, Леденски Ања,
наставници: Цинклер Кларика,
Зуберец Етел)

Град Суботица
Организатор општина

Пети разреди.
Организатор Младост
Руководство, комисија за јавну и
културну делатност
Организатор општина

24.09.2011.

Óz a nagy varázsló

26.09.2011

Светски дан језика

27.09.2011.

Стони тенис-девојке III.mesto

29.09.2011.

Заједнички договор ЗОО врта из
Сегедина и Зоо врта Палић

03 –
07.10.2011

Дечја недеља**

03 –
07.10.2011
08.10.2011.

Управа школе,
Вероучитељи и ОС

Организатор општина
Руководство, дечји савез, ђачки
парламент, ученици, веће за разредну
наставу, наставници
Школа и учитељи

Посета аеро клуба Иван Сарић
Крос “Трка за срећније детињство“

Веће физичког васпитања школе,
организација Црвеног крста,
2.a-b,3a-b

11.10.2011.

Градска библиотека-Mákvihar

Почетком
октобра
14.10.2011.

16.октобар

Динар за дистрофичаре-сабирна
акција
Техничка изложба-Техничка школа
Иван Сарић
Покрајинско такмичење плеса у
фискултурној сали
Светски дан хране-манифестације

19.10.2011.

Борба против насиља

Организација Црвеног крста у сарадњи са
Здравственим центром
СУП Суботица

19.10.2011.

Концерт ЕН-АН

3.ц, 2.а, 3/2, Салаи школа, Келебија

октобар

„Метаморфоза“-интерактивна
изложба за ученике 8. разр.
(превенција наркоманије)
Акција-рециклажа пластичних
флаша и папира
Општинко такмичење пливања,
14ученика, наставници Јухас
Шандор, Тадић Наталија, Чикош
Шандор
Презентација софтвера за ученика
нижих разреда-Шабачка школа

Стручна служба, наставници, ОС 8.
разреда

15.10.2011.

21.10.2011.
27.10.2011.

27.10.2011.
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Председник и чланови организација
Црвеног крста школе
Јесенски Тибор и Чупић Саболч
Плесни клуб Фиеста

Општина Суботица
Спортско друштво Суботице

Школа

2-4.11.2011.

Систематски преглед 7. разреда

Дечији диспанзер Суботица

5.11.2011.

Турнир у фудбалу, Девојчице
3.место (наставник Јухас Шандор)
Свечано отварање спортске хале,
3.а,3.б,4б,
Подршка на пројекту“превенција
насиља и злостављање на интернету
Општинско такмичење у одбојци,
9ученика. Наставник Чикош
Шандор
Рециклажа електричних уређаја

Спортско друштво Суботице,

Међународно такмичење из
историје 7.б. (наставница Хербут
Хегедиш Ана)
Свечани програм на учитељском
факултету (наступа Кевин Панчић
6,а)
Изложба ситних животиња у
спорткој хали 2.а, 2.б
Темишвар, извештај о 10год.сарадњи, учешће на свечаности
поводом Регионалног сусрета
братских школа Арад-TемишварСегедин-Суботица
Свечани програм Свети Никола,
Културни дом-Келебија
Међународнмо такмичење у
рецитовању( Футо Кристијан 8.бпосебна диплома, наставник Балинт
Иштван)
Учешће у конкурсу за еколошки
пројекат Армалов фонд-за очување
вода(ученици 7-8 разреда,
наставница Цинклер Кларика)
„Légy jó mindhalálig“-позоришна
представа (7.а.б.ц, 8а.б.ц)
Међународно такмичење„Mesetarisznya” у АрадуРумунија(4ученика) Наставници
Балинт Иштван, Петраш Теодора
Енергија свуда око нас, ученик
Катанчић Денис(посебна награда)
Дочек деда мраза, централна,
шабачка, салаји и келебија
Сунчана јесен живота
(Геронтолошки центар, МЗ
Келебија, Пешчара, Дудова шума
Ученички Божићни вашар

Удружење просветних радника мађара
северне бачке

07.11.2011.
07.11.2011.
07.11.2011.

9-10.11.2011.
12.11.2011.

25.11.2011.

25.11.2011.

Крај
новембра
06.12.2011.
10.12.2011.

12.12.2011.

15.12.2011.
1516.12.2011.

19.12.2011.
20.12.2011.

21.12.2011.
20-22. дец
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Општина Суботица
СУП Суботица
Спортско друштво Суботице,
Школа

Учитељски факултет у суботици
Удружење ситних животиња
Наставници музичке културе, школски
хор и оркестар, Комисија за културну и
јавну делатност
Учитељи
Удружење просветних радника мађара
северне бачке
Фондација Армали

Културни центар Непкер
Еурорегионална сарадња-Дунав-ТисаКиреш
Организатор општина
Васпитачице-Наша Радост
Наставници музичке културе, школски
хор и оркестар, Комисија за културну и
јавну делатност
Ђачки парламент, координатори
прламента, учитељи, ученици

13.01.2012.
13.01.2012.
26.01.2012.
27.01.2012.
30.01.2012.
02.02.2012.
04.02.2012.
крај
фебруара
Март-април
1314.03.2012.
15.03.2012.
март-април

Учешће на ликовном и литерарном
конкурсу. 41ученика је награђено
Међународно такмичење из физике
и хемије-2ученика, наставник
Цинклер Кларика
Ликовни конкурс-Уживај без
дуванског дима 4км, 3б,

Кварна фарма-позоришна представа
у фискултурној сали
Градимир Марковић-предавање
образовни стандарди
Школско такмичење из математике
3.-8.разреда
Маскенбал поводом обележавање
краја зиме
Презентација школе у
предшколским установама
Свечани програм МЗ Зорка
Келебија
„Кенгур без граница“
Међунар. такмичење из матем.
Сајам образовања у Суботици –
професионално информисање
ученика 8.разр.
Гостовање учитеља из Аргентине

28.03.2012.

Позоришна представа: Успавана
лепотица. Келебија, Салаји и
Шабачка школа

02.04.2012.

Концерт Саше Божовића у
фискултурној сали

03.04.2012.

Концерт Саше Божовића у градској
кући

04.2012.

Ускршњи вашар у школи

07.04.2012.

Светски дан здравља

18.04.2012.

Међународно такмичење из
екологије, Зуберец Етела, Цинклер
Кларика
Аска и вук-позоришна представа.
Ученици 5-8разреда
Окружно такмичење из мађарског
језика

20.04.2012.

Завод за јавно здравље Суботица
Руководство, Комисија за културну и
јавну делатност школе, Вероучитељи

Светосавска академија

27.03.2012.

19.04.2012.

Стара Моравица- Културни центар Ади
Ендре
Удружење просветних радника мађара
северне бачке
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Школска управа-Сомбор
Наставници математике
Учитељи, родитељи, ученици
Стручна служба, заменик директора,
учитељи 4. разреда
Наставници музичке културе, школски
хор и оркестар, Комисија за културну и
јавну делатност
Стручно веће за математику, учитељи
Средње школе
Удружење просветних радника мађара
северне бачке
Дечике позориште
Наставници музичке културе, школски
хор и оркестар, Комисија за културну и
јавну делатност
Наставници музичке културе, школски
хор и оркестар, Комисија за културну и
јавну делатност
Ђачки парламент са коор-динаторима,
учитељи, ученици
Здравст. центар, учитељи, биолози
наставници ликов.културе школе
Удружење просветних радника мађара
северне бачке
Народно позориште
Школска Комисија за такмичења из
мађарског језика, Управа школе

2123.04.2012.
23.04.2012.

Екскурзија-8.разреди
(Тршић-Тара-Златибор)
Свечани програм у Учитељском
факултету

Школа, Туристичка агенција „САМ“

27.04.2012.

Наставници музичке културе, школски
хор и оркестар, Комисија за културну и
јавну делатност
Позоришна представа- „Túl a maszat КУД „Непкер“
hegyen”, ученици нижих одељења
Вакцинисање осмих разреда
Дечији диспанзер

28.04.2012.

Пробни тест шестих разреда

2829.04.2012.

Екскурзија-6.разреди
(Београд-Ваљево-Бања Љиг)
Вакцинисање шестих разреда

Школа, Туристичка агенција „САМ“

Екскурзија-7.разреди
(Топола-Опленац-Ресавска пећина)
Свечано програм поводом Мајчиног
дана на Келебији
Екскурзија-Келебија
(Суботица-Бечеј-Србобран)
Екскурзија-2.разред
(Суботица-Бечеј-Србобран)
Екскурзија-3.разред
(Петроварадин-Сремски Карловци)
Покрајинско такмичење „ÁMV”

Школа, Туристичка агенција „САМ“

25.04.2012.

30.04.2012.
4-5.05.2012.
05.05.2012..
08.05.2012.
09.05.2012.
10.05.2012.
12.05.2012.

Министарство просвете и науке

Дечији диспанзер

18.05.2012.

Промоција књига Уроша Петровића
у фискултурној сали, ученици
централне школе
Републичко такмичење из
мађарског језика
„Дан изазова“ и Крос РТС

22.05.2012.

Посета Директора из Будимпеште

14.05.2012.
18.05.2012.

22.05.2012.
24.05.2012.
24.05.2012.
април-мај

26.05.2012.

Екскурзија-5.разреди
(Београд)
Посета основне школе из
Кишкунхалаша-Мађарска
Међународно такмичење у
народном певању. Грешак Леа, 6.а,
Сегедин
Сајам образовања у Суботици –
професионално информисање
ученика 8.разр.
Покрајинско такмичење у
фолклору. Прво место ученици
нижих разреда
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Учитењи
Школа, Туристичка агенција „САМ“
Школа, Туристичка агенција „САМ“
Школа, Туристичка агенција „САМ“
Удружење просветних радника мађара
северне бачке
Школа
Школска Комисија за такмичења из
мађарског језика, Управа школе
РТС, Наставници физичког васпитања,
учитељи
Школа и Удружење просветних радника
мађара северне бачке
Школа, Туристичка агенција „САМ“
Школа и Удружење просветних радника
мађара северне бачке
Еурорегионална сарадња
Средње школе
Школа и родитењи

31.05.2012.
01.06.2012.
04.06.2012.
06.06.2012.
06.06.2012.
07.06.2012.
08.06.2012.
09.05.2012.
12.06.2012.
14.06.2012.
15. 06.2012.

Позоришна представа_ „Rettentő
görög vitéz”-Келебија
Учешће на ликовном и литерарном
конкурсу-Темишвар, Румунија

Позоришна промоција песамаФигура Еде из мађарске
Екскурзија-1.разреди
(Катаи салаш-Мали Иђош)
Поводом дана МЗ Зорка наступфолклор
Наградни излет за најбоље другове
на Рокином салашу 55 ученика

Школа
Школа

Школа, Туристичка агенција „САМ“
Руководство, Комисија за култ.и јавну
делатност шк.,свештеници, ученици
Министарство просвете и науке

Испраћај осмих разреда

Пријемни испит

Школа, Туристичка агенција „САМ“

Дечији диспанзер

Систематски 6.разредавакцинисање
Екскурзија-4.разред
(Царска бара-Идвор-Ковачица)

19.06.2012.

Школа

Министарство просвете и науке

Очистимо Србију

Пријемни испит

Еурорегионална сарадња
Министарство просвете и науке

Пробни тест осмих разреда

18.06.2012.

Дечије позориште

Министарство просвете и науке

Окт, дец.,
април, јун

Хуманитарне сабирне акције

Јесен,пролеће

Радне акције – уређење и чишћење
шк. зграде и дворишта

Организација црвеног крста, дечји савез,
одељ. старешине, учитељи
Одељ. старешине

*Детаљан извештај активности се налазе у извештајима дечјих организација, тимова, комисија.
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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
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3.ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И
СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ
3.1. Извештај о раду Школског одбора
Чланови школског одбора су :
1. Толди Анастазија – заменик председника ШО до 25.02.2011. и председник од 25.02.2011.
2. Бељански Исидора
3. Лилић Елвира
4. Тадић Наталија
5. Јухас Шандор
6. Такач Ева
7. Бењоцки Силвиа
8. Сикора Јудит
9. Убори Ласло – члан именован од стране локалне самоуправе од 20.03. 2011.
Школски одбор школске 2011/12. год. одржао је 8 седница:
XXИВ СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Датум одржавања седнице: 11.10.2011., Време одржавања седнице: 18,00 часова
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника XXИИИ седнице Школског одбора
1. Извештај о реализацији годишњег програма за школску 2010/2011
2. Усвајање Годишњег плана за школску 2011/2012
3. Усвајање измена и допуна Статута
4. Разно
XXВ СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Датум одржавања седнице: 14.11.2011. Време одржавања седнице: 18,00 часова
Седница почиње у 18,10 часова а отвара је и води председник
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника XXИВ седнице Школског одбора
1. Усвајање финансијског плана за 2012.годину
2. Извештај о успеху ученика на крају првог квартала школске 2011/2012 године
3. Пријем нових радника по конкурсу
4. Разно
XXВИ СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Датум одржавања седнице: 20.12.2011. Време одржавања седнице: 18,00 часова
Седница почиње у 18,07 часова а отвара је и води председник
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника XXВ седнице Школског одбора
1. Доношење Одлуке о попису имовине на дан 31.12.2011.године
2. Разно
XXВИИ СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Датум одржавања седнице: 23.01.2012., Време одржавања седнице: 18,00 часова
Седница почиње у 18,00 часова а отвара је и води председник
Седници присуствују: Толди Анастазија- председник; Тадић Наталија – члан; Лилић Елвирачлан; Јухас Шандор-члан; Такач Ева-члан, Убори Ласло-члан, Бењоцки Силвија, члан. Осим
чланова Школског одбора седници присуствују чланови Ученичког парламента Богић Теодора и
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Кунст Жаклина, као и заменик председника Синдиката Зуберец Етел, директор школе
Фехервари Магда и секретар школе Поњаушић Гордана.
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника XXВИ седнице Школског одбора
1. Доношење одлуке о расписивању конкурса за директора школе
2. Извештај о извршеном попису на дан 31.12.2011.г.
XXВИИИ СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Датум одржавања седнице: 27.02.2012., Време одржавања седнице: 18,00 часова
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника XXВИИ седнице Школског одбора
1. Избор директора
2. Разно
XXИX СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Датум одржавања седнице: 27.03.2012., Време одржавања седнице: 18,00 часова
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника XXВИИИ седнице Школског одбора
1. Доношење одлуке о избору директора
2. Информације у вези преноса оснивачких права на Национални савет мађарске националне
мањине
3. Разно
XXX СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Датум одржавања седнице: 20.04.2012., Време одржавања седнице: 18,00 часова
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника XXИX седнице Школског одбора
1. Доношење одлуке о избору директора
2. Решавање по жалби родитеља
3. Разно
Носиоци и начин рада Школског одбора по појединим тачкама дневног реда налазе се у
школској документацији –записницима секретара школе са седница.
3.2. Извештај о раду Савета родитеља
Савет родитеља је у току школске 2011/12. год. имао 3 седнице са следећим дневним редом:
1.СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА
Нови сазив-конститутивна седницаДатум и време одржавања седнице: 13.09.2011 .г. у 18,30 часова
Седницу отвара и води директорица школе, до избора Председника Савета родитеља.
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са ВИ седнице Савета родитеља
2. Избор новог Председника Савета родитеља
3. Осигурање ученика
4. Екскурзије
5. Измене Закона о основама система образовања и васпитања
6. Разно
2. СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА
Датум одржавања седнице 22.11.2011., Време одржавања седнице: 18,00 часова
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника И седнице Савета родитеља
1. Извештај о успеху ученика на крају првог квартала школске 2011/2012 године
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2. Пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“
3. Усвајање докумената Годишњи план, ŠРП
4. Правилник о оцењивању ученика основне школе
5. Избор туристичке агенције за организацију ђачких екскурзија у школској 2011/2012 години
6. Разно
3. СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА
Датум одржавања седнице 06.03.2012., Време одржавања седнице: 18,00 часова
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника ИИ седнице Савета родитеља
1. Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта школске 2011/2012 године
2. Избор уџбеника за школску 2012/2013 годину
3. Разно

Носиоци и начин рада Савета родитеља по појединим тачкама дневног реда налазе се у
школској документацији –записницима секретара са седница.

3.3. Извештаји руководећих органа школе
3.3.1. Извештај директора школе за школску 2011/12. годину
ОБЛА
СТ

АКТИВНОСТИ
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У 2011/12 -ој школској години
на време смо израдили
годишњи програм и школски
програм.

Пратила сам и усагласила
прописе везане за програм рада
школе.
3.
Изабрани су тимови за развој
школе.
4.
Пратила сам финансијски план и
по закону сам са књиговиђом
направила ребаланс на упутство
градског већа.
Пратила сам план за сарадњу са
школама из Мађарске и
Румуније и писаласам пројекат
да би могли добити средства
занпутовање на такмичење са
њима.
1.Организовала сам и пратилa радове
на објектима за обезбеђивање услова
за функционисње школе.

ВРЕМЕ И
МЕСТО

САРАДНИЦИ

Август,
септембар

Помоћници
директора,
стручна
служба

ОСТВАРЕНИ
РЕЗУЛТАТИ САМОЕВАЛУАЦ
ИЈА
На време израђени
програми

Помоћници
директора,
стручна
служба

2.

ОРГАНИ
ЗАТОРСК
А
ФУНКЦИ
ЈА

Август

40

Промена крова на
фискултурној сали
са фирмом
„ЕКСПЛОРЕР
ГРОУП“ Д.О.О

Новембар

Помоћни
радници

ДецембарЈануар

Помоћни
радници

Април
Јун и
Август

2.Организовала сам рад помоћног
особља.

У току
целе
године

3.Заступала сам школу на споровима
које је бивши директор покренуо
против школе .
4.Радила сам на легализацији
стамбених зграда.

Помоћник
директора
Адвокати;Буцк
о Ђерђ и Јосип
Тонковић
Дипл.инж.грђ.Ј
ово
Миливојевић
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По плану смо
променили
сијалице у три
учионице.
Обнављање
паркете у 6
учионице.
Демонтаже
постојећег
осветљења и
постављање новог
у два објекта.
Постављање
фајанц плоча на
ходник у Салаи
Школи.
Поправљање
реквизита у свакој
школској згради.
Фарбање
учионице у
Шабачкој школи,
поправљање
клизног зида.
У Салаи школи
фарбање прозора
и фискултурне
сале. На Келебији
одржавање зграде
и поправка
тоалетних
чворова.

Сви спорови су
још у току,
Завршена је
легализација
Шабачке школе и
Келебијске школе.
Документе за
Салаи школу су у
реду. Није
завршена
легализација
централне зграде.
Није завршена јер
чекамо докуменат
да не спадамо
У пореске

обвезнике.

ПЕДАГОШКА ФУНКЦИЈА
РУКОВОДЕЋА
ФУНКЦИЈА

5.Заједно са помоћницима и стручном
службом смо поделили запосленима
задужења узимајући у обзир њихова
знања и спосбности и
заинтересованост према неким
кључним областима.
6.Редовно сам пратила рад актива
нижих разреда и на одељењским
већима и посебно по зградама.
Учествовала сам у њиховом раду и
помагала им да реше проблеме
поготово у раду са ученицима из
проблематичних породица (социјално
угрожене, ромске итд.). Посебно смо
пажњу обратили на изостанке,
недолажење у школу
7.Више пажње сам обратила на стучне
активе, да видим како могу
побољшати рад и стиме унапредити
наставу, да би могли више
заинтересовати децу за учење и за
даље школовање ,што у овој околини
града представља доста велики
проблем.
8.Комисије су формиране по плану и
програму. Пратила сам њихов рад и
учествовала у организовању
приредби, такмичења,
квалификационог испита итд.
Пратила сам рад дечјих организација и
на њихову иницијативу смо
организовали разне манифестације,
као што је дечја недља, изложба за
божић и ускрс, сакупљање
секундарних сировина итд.
9.Организовали смо Ђачки парламент.
Именовала сам помоћнике директора:
Пајица Башић је био задужен за више
разреде,
Ирен Бурањ за ниже разреде

Септембар Педагог и
психолог
Школе,
помоћници
директора

1.Месечно сам учествовала на
састанцима директора где је локална
самоуправа и школска управа
координирала, саветовала и
усмеравала наш рад.

У току
целе
шк.год.

У току
целе
шк.год.

Стручна
служба,педаго
шки
асистент,разре
дне
старешине,пра
вник

Писали смо
извештај,све мање
изостанака имамо
90% ученика
ромске
националности
смо ушколовали
са терена наше
школе.

У току
целе
шк.год.

Стручна
служба,педаго
шки
асистент,разре
дне
старешине,пра
вник

Сви ученици
осмих разреда су
се уписали у
средњу школу

У току
целе
шк.год.

Сви
По плану све смо
наставници,стр одржали и
учна служба
написано је
извештај.

Август,
септембва
р

Весна
Вајс,Етелка
Зуберец
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Сарадња је била
добра свако је
максимално
пружио помоћ у
решавању
проблема.
Сакупљавање
нових
информација о
актуелним
променама у
закону, о датим
активностима итд.

2.Семинари, које сам похађала летња
академија за наставнике:
Летња академија за наставнике
Руковођење усмерено на резултате

3.Одржавала сам контакт са Месним
заједницама; Келебија, Зорка,
Пешчара, Ново село и Дудова шума, са
локалном заједницом, са
Геронтолошким центром,са
Зоолошким вртом, Покрајинским
секретаријатом за образовање, са
Водоводом, Мупом и са свим школама
у Суботици и у Војводини, са
Издавачком кућом Нова школа и са
предшколском установом Наша
радост.
4.Пратила сам нове прописе, измене у
Закону за основно и средње
образовање и ускладила школске
документе са њима. Усклађивање
правилника са новим законима.
5.Организовали смо свечаност за
полазак првака у школу, Дан школе,
Дечју недељу, новогодишњи програм
у школи и у Геронтолошком центру,
Светосавско славље, за окружно и
републичко такмичење, испраћај
ученика осмих разреда, пријем првака
у подмладак Црвеног крста,
учествовали смо у програмима села
Келебија: Дани Бербе, проштење,
свечана миса поводом школске
вјеронаучне године и осталабсарадња
са црквама.
6.Извештавала сам редовно Школски
одбор и Савет родитеља о догађајима у
школи.

Август

Педагошки
савез

Сарадња са
школама у
Војводини.
Сарадња са
директорима из
Србије.

Јануар/Фе
бруар

Друштво
директора

У току
целе
школске
године

Секретар,помо
ћници

Учествовање на
разним
приредбама: Дан
месних заједница,
Божићна
приредба, 8. Март

Комисија за
свелчаност

Одржани су
програми по
плану

У току
целе
школске
године
У току
целе
школске
године и
за време
распуста

Свештеници:
Сунђи Карољ и
Пашко Чаба
Секретар,помо
ћници

7.Редовно смо одржали одељенска и
Наставничка већа и информисала
наставнике о свим променама у школи.
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Посетила сам часове код приправника
и помагала им у даљем
напредовању.Више пута сам
надгледала рад у продуженом боравку
и по потреби учествовала и на
родитељским састанцима код петог и
осмог разреда.
8.Одржавала сам сарадњу са школама
из еурорегионалног подручја, држала
сам предавање у Темишвару о
школству у Србији.

Комисија за
свелчаност
Наставници
фискултуре,
мађарског
језика и
музичке
културе

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА
Педагошка
функција
директора

9.Организовала сам међународно
такмичење из историје у сарадњи са
Педагошком организацијом
Војвођанских Мађара.

Новембар

10. Организовала сам регионално и
републичко такмичење из мађарског
језика и језичке културе.
1.После посете часова, вредновала сам
час,посаветовала и изабрала менторе
за наставнике-приправнике.

Април/
Мај

Педагошка
организација
Војвођанских
Мађара,
професори
историје
Министарство
просвете

У току
целе
шк.год.

Стручна
служба,
комисије

Током
целе
школске
године

Сарадња са
педагошком
службом

Победили смо на
такмичењима у
Араду,
учествовали смо
на спортским
такмичењима у
Темишвару и
Сегедину у
такмичењу из
музичке културе
Учествовало је у
нашој школи 28
екипа из целе
Војводине и екипа
из Сегедина и
Темишвара
Одржани су
програми по
плану
Израђени су
планови, одрађени
су извештаји

2.Недељно сам прегледала рад
помоћног особља у централној и у
издвојеним објектима.
3.Учествовала сам у праћењу
Школског развојног плана и Плана за
самовредновање школе, прегледала
сам резултате анкетирања по кључним
областима и посаветовала за даљи рад
тим за самовредновање.
1.По плану сам посетила часове код
учитеља, наставника и вероучитеља.
После посећених часова посаветовала
сам наставнике и дала им стручну
литературу за даљи, ефикаснији рад са
децом. На основу виђених недостатака
организовала сам више семинара у
школи.
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Наставници већ
раде по нивоима
знања и 11
приправника је
пријављено за
стручни испит.

2.За унапређење наставе и коришћење
нових метода рада постављени су
видео бимови у две учионице у
централној згради. Постављене су
интерактивне табле у 2 учионице.
3.Присуствовала сам родитељским
састанцима и помагала ученицима
осмог разреда у избору адекватне
средње школе .

Март/Апр
ил

Сарадња са
разредним
старешинама
осмих разреда

Сви су уписали
средњу школу

4.Одржан је састанак са родитељима
Ромске националности, учитељима и
предсатвницима Едукативног центра
Рома у циљу боље сарадње са овим
родитељима.
5.Пратила сам резултате ученика и
више пута интервенисала за
побољшање истог, појединачно или са
целим разредом.

Новембар

Едукативни
Центар Рома,
педагошки
асистент

Деца ромске
националности
редовније долазе у
школу

У току
целе
године

Разредне
старешине

6.Редовно сам пратила рад Ђачког
парламента и Дечјег савеза.

У току
целе
школске
године

Установили смо
проблеме
појединих ученика
и побољшали смо
њихове резултате
Боља
комуникација
између школе и
ученика

Ученици
Ђачког
Парламента и
њихови
ментори
7.За спортске активности смо створили Септембар Сарадња са
услове ,јер смо одредили термине ван
/Октобар
спортским,
наставе за то, деца могу да тренирају
уметничким
кошарку, одбојку, фудбал, карате,
друштвима
рвање, аикидо и разноврсне плесове са
клубом Фиеста, Буњевачко коло,
Младост,Непкер.
8.Изабрали смо ђаке из одељења у
Јун
Фацилитатори
акцији „Најбољи друг“ и организовала
сам им једнодневни излет на Рокин
Салаш.

Директор, Фехервари Магда
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Ученици имају
могућност да своје
слободно време
организовано
проведу у школи

Мотивисана су
ученици за боље
учење и рад у
школским
активностима.

3.3.2. Извештај заменика директора за школску 2011/2012. годину
Опис програма/активности

Време,место
реализац.

1. Област рада: Прогрaмирaње
 изради Извештаја
јун
Годишњег програма
рада за школску
2011/2012. годину;
 изради
Годишњег
програма
рада
за
школску
2012/2013. август септембар
годину;
август  подели наставних
септембар
предмета;
август  давању података за
септембар
израду распореда
часова;
август  прикупљању података
септембар
и изради ЦЕНУС – а;
 организацији,
септембар - јун
прикупљању и обради
материјала за
извештаје из области
наставе и васпитања
септембар - јун
 обављању
послова
према
задужењу
директора и према
потреби;
 планирању и набавци
техничке опреме и
рачунара;
2. Организација
 организовању
свечаности и школских
август - јун
приредби.
 организацији и праћењу
присуства ученика на септембар - јун.
разним такмичењима:
 планирању
и
реализацији
ђачких
новембар - јун
екскурзија:



реализацији, праћењу и
вредновању васпитно –
образовног рада школе;
Организовању стручног
усавршавања наставног
особља

Начин реализ.

сарадници

Анализа досадашњег рада,
потреба, могућности,

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор школе

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Пајица Башић
Ирена Бурањ

Посета
часовима,присуствовање
на састанцима

септембар - јун

септембар - јун
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Предметни
наставници,стру
чна
служба,разредне
старешине

Консултација са
наставницима и
сарадницима, анализа

директор школе,
стручна служба


1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Учествовању и
организацији
окружних такмичења
из мађарског језика и
језичке културе
републичких
такмичења из
мађарског језика и
језичке културе,
школско такмичење из
математике
Кенгур- такмичење из
математике
Пробни тест осмих
разреда
Пробни тест шестих
разреда
Пробни тест четвртих
разреда

септембар - јун

њиховог прошлогодишњег
рада
Пајица Башић
Ирена Бурањ
-Организација,

припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

директор школе,
наствници;фиск
ултуре , музичке
културе,ликовне
културе и
историје



организовању разне
ваннаставне
септембар - јун
активности
1. Дечија позориште
2. Дечја недеља
3. концерти
4. Новогодишњи вашар
5. Наша Радост –
Божићни програм
6. Експекто –
интерактивна изложба
прев. нарк.м.
7. Социјални центар,
програм против
насиља
8. Позоришна представа
9. Сајам образовања у
Техничкој школи
10 Продаја ускршњих јаја
– Ђачки парламент
10. парламент
11. Сабирна акција
Црвеног крста
12. Турнир у фудбалу
13. Делегација из
Мађарске је посетила
нашу школу
14. Kрос Р. Т. С.



Радна акција Очистимо
јун
Србију
организацији рада на
септембар - јун
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Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Пајица Башић
Ирена Бурањ
Наставници ,
,локална
самоуправа,






1.
2.
3.

4.









уредном вођењу
педагошке и школске
документације и
евиденције
Организовању помоћи
наставницима,
ученичким
организацијама,
ученицима и њиховим
родитељима и
обављању других
послова по налогу
директора
Учествовању и
организацији разних
конкурса (ликовних,
литерарних)
Учествовању у разним
пројектима:
Армалов фонд
Hоћ иcтраживaчa
Суфинансирање
активности
oзелењавње и уређење
школcких двoришта
основних и средњих
школа на територији
града Суботице
Енергија свуда око нас
Сарадњи са месним
заједницама: Келебија,
Пешчара, Зорка,
Дудова Шума и Ново
Село
Еурорегионалној
сарадњи Дунав-ТисаКереш-Марош
(Србија-МађарскаРумунија)
организацији замене
одсутних радника у
централној школи;
учествовању у
организацији и
реализацији полагања
пробне мале матуре
учествовању у
организацији и
реализацији полагања

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Пајица Башић
Ирена Бурањ

септембар - јун

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор,
наставници

септембар - јун
Пајица Башић
Ирена Бурањ

септембар - јун

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

септембар - јун

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор,
наставници

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор,
месне заједнице

септембар - јун

септембар - јун

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Пајица Башић
Ирена Бурањ

Пајица Башић
Ирена Бурањ

мај

Пајица Башић
Ирена Бурањ

јун
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мале матуре
организовању набавке
уџбеника
Организовању и
надгледању рада
помоћног особља и
распоређивању
њиховог рада

Пајица Башић
Ирена Бурањ
септембар - јун
септембар - јун

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Пајица Башић
Ирена Бурањ

-координисање рада,

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор

3. Руковођење




присуствовању
састанцима
Наставничког и
одељењског већа,
Савета родитеља,
Школског одбора, на
активима нижих и
виших разреда
прегледу планова рада
наставника (глобални
и оперативни и
осталих, планова,
дневнике актива)

4.Евaлуaција
 Вредновaње рaдa
рaдникa школе и
прaћење реaлизaције
школског прогaмa.
 Учешће у изрaди
прогрaмa вредновaњa
рaдa школе и његове
реaлизaције.
 Извештaј о рaду школе
премa свим оргaнимa
5.Педaгошкa функцијa
 присуствовању на
месечним и
полугодишњим
огледним часовима
 помагању
приправницима
у
изради припрема и
извођењу наставе
 помоћ код обраде
статистичких података
и анализа
 праћењу конкурса и
обавештавање наставн.

септембар - јун
инструисање, разговор,
посматрање, саветодавни
рад

Пајица Башић
Ирена Бурањ
септембар - јун

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор

септембар - јун

септембар - јун

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор

септембар - јун

Пајица Башић
Ирена Бурањ
Директор,струч
на служба

септембар - јун

септембар - јун

септембар - јун

разговор, договор,
предлагање активности,
начина и садржаја сарадње
- проучавање материјала
-осмишљавање, дијалог,
предлагање,
-припремање материјала,
вођење седница

Заменици директора: Пајица Башић и Ирен Бурањ
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3.3.3. Извештај о раду секретара школе за школску 2011/2012 годину
Опис активности

Време
Носиоци реализације
Из делокруга правне службе
Школска
2011/2012
Секретар школе
Директор школе
Школски одбор

Учествовала сам у изради
Пословника о раду
-Школског одбора
- Наставничког већа
- Савета родитеља
- Ученичког парламента
Правилника о раду шкле
Правилника о систематизацији
радних места
Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности
запослених у школи
Правилима понашања у школи
Пратила примену Статута и
Посебног колективног уговора за
запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика
Водила евиденцију о изостанцима
ученика и о томе обавештавала
Просветну инспекцију града
Суботица
Из делокруга других органа
Школска
За седнице Школског одбора Савета
2011/2012
родитеља и Наставничког већа
Секретар школе
припремала материјал за седнице, и
Директор школе
водила записник на седницама
члановима Ученичког парламента
повремено помагала у раду и у
складу са својим могућностима
доприносила њиховим акцијама.

Из области кадровске службе
Учествовала у припреми конкурса
Школска
за пријем нових радника; водила
2011/2012
евиденцију о поднетим молбама и
по одлуци директора школе о
избору кандидата по конкурсу
обавештавала кандидате о томе.
Секретар школе
Вршила евиденцију о пријави
Директор школе
одјави запослених и достављала
надлежној филијали Завода за
пензијско и инвалидско осигурање.
Радницима који су заснивали радни
однос сачињавала 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
Припремала документацију
Школска
потребну за пријављивање
2011/2012
запослених за полагање стручног
испита и испита за лиценцу наст.
Из области рачуноводственог пословања
Надзирала уплате исплате,
Школска
припремала документацију за попис 2011/2012
имовине, учествовала у раду
Директор
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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

Директор

комисије за јавне набавке и у вези
тога сарађивала са надлежнима у
Шеф рачуноводства
Служби за друштвене 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;
2011/2012
- дисциплински поступак
против ученика;
- дисциплински поступак
против запослених;
- јавне набавке;
- завршни испит ученика
осмих разреда
- секретар комисије за
екскурзије
- тим за заштиту деце од
насиља

Шеф
рачуноводства

Директор
Стручна служба
Шеф
рачуноводства
Разредне
старешине
Помоћник
директора

Секретар школе,Поњаушић Гордана

3.4.Извештаји стручних сарадника
3.4.1. Извештај о раду педагошко-психолошке службе шк. 2011/12. године
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ВРЕМЕ/
НОСИОЦ
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
ДИНАМИ
И
КА
1. Учествовање у изради школског
Пед.
Дир, пом.дир.
Јунпрограма, плана самовредновања,
Пси.
Актив за развој
септемб.
школског развојног плана, плана
шк.пр. и за ШРП
стручног усавршавања наставника и
Тим за самовр.
плана за инклузивно образовање
тим за инкл.обр.
Од.стар. и
наставн.инкл.
уч.
2. Сачињавање годишњег плана рада
Пед.
председници
Јунустанове
Пси.
актива, већа,
половина
тимова, Чикош
септ.
Т,
ПинтерН.,Сакач
Е
БурањЖ,Бурањ
И
Пед.
Тим за зашт.уч.
Август,
3. Учествовање у изради појединих
Пси.
од насиља,
Септемб.
делова годишњег плана рада - план
злост, занем.
стручних сарадника, стручних органа
Тим за инкл.обр.
и тимова, стручног усавршавања
Тим за самовр.
запослених, настаавничког већа,
Актив за ШРП,
савета родитеља, Педагошког
Актив за развој
колегијума, сарадње са породицом,
шк.пр.
сарадње са друштвеном средином;
I.
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НАЧИН
Тимски рад, дијалог, припрема,
прикупљање и анализа
података, писање плана

сачињавање писаних упутстава
наставницима и форме плана,
Писање појед. Делова, статист.
приказа и састављање
документа, разговор

Анализа, статистички преглед,
разговор, договор, сачињавање
писаних упутстава
наставницима, сачињавање
текста докумената

учешће у избору, планирању,
реализацији посебних
васпитних/превентивних програма,
професионалне оријентације, подршке
ученицима којима је потребна додатна
помоћ; превенције болести
зависности; промоције здравих
стилова живота, заштите ученика од
насиља, злостављања и занемаривања,
подизања квалитета знања ученика
4. Припремање годишњег програма
рада и месечних планова рада
педагога/психолога

Пед.
Пси.

-

континуир
ано

5. Планирање посета часова
наставника

Пед.
Пси.

према
плану
огледних
часова

6. Припремање плана сопственог
стручног усавршавања и
професионалног развоја
7. Планирање анализа и истраживања
у школи у циљу испитивања потреба и
мишљења ученика, родитеља,
наставника (безбедност, организација
живота и рада школе, ефикасност
наставе-примена саврем.облика,
метода, средстава у настави, изборни
предмети)
8. Учешће у планирању и
организовању појединих облика
сарадње са другим институцијама

Пед.
Пси.

Дир, Председник
Актива за
развојно
планир.,
наставници
Дир., чланови
градског Актива
струч. сарадника
председници
тимова и
стручних већа,
задужени
наставници по
школским
објектима

Континуир
ано

Договор

9. Учествовање у писању пројеката и
конкурисању - у осмишљавању и
изради акционих планова и предлога
пројеката (ПО, Ни црно ни бело)

Дир.
Пом.дир.

Педагози и
психолози
других
институција
(ПУ,
ОШ,СШ,Еxспец
то,РЗТР)
Пед.
Пси.
Чланови
пројектних
тимова
Пед.
Пси.

нов.-ПО,
дец.
.- Ни црно
ни бело

Тимски рад

Јул, август

Договор

Пед.
Пси.

Од.стар.

Јул, август

Тестирање, анкетирање,
интервјуисање, проучавање
школске документације

Учитељ
наставник

Пед.Пси.
Тим за
инкл.образ.
родитељ

Септ.,
новемб,
јануар,
април

Посматрање, интервју,
проучавање ученичких радова,
договор

10.Учешће у избору и предлозима
одељењских старешинстава
11. Формирање одељења 1.и 5.
разреда, распоређивање
новопридошлих ученика и ученика
који су упућени да понове разред
12.Учествовање у припреми
индивидуалног образовног плана за
ученике

Пед.
Пси.

Пед.
Пси.
Пом.дир.
Дир.

Дир.
Пом. дир.

Квартал
но

Проучавање Правилника,
Анализа дневника рада,
евиденционих листи, картона
ученика, писање
Договор

Проучавање каталога семинара,
разговор, размена искустава
Анкетирање иченика родитеља,
унос, обрада података, анализа,
ученичке сугестије,
проучавање литературе

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
АКТИВНОСТ
1. Праћење и вредновање реализације
образовно-васпитног рада и
предлагање мера за

НОСИОЦ
Дир.
пом.дир.
Пед.

САРАДНИЦИ
Наставници, ОС
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ВРЕМЕ/
ДИНАМИ
КА
Континуир
ано

НАЧИН
Договор, проучавање
документације, разговор,
посете часовима

задовољавањуеобразовних и
развојних потреба ученика
2. Праћење и вредновање примене
мера индивидуализације и
индивидуалног образовног плана

Пси.
Тим за
инкл.обр.

Учитељ/наставн.
Пед.
Пси.

3. Учествовање у праћењу
реализације остварености општих и
посебних стандарда, постигнућа
ученика, спровођењем анализа
постигнућа ученика, информисањем о
резултатима анализе

Пом.дир.
Дир.
Пед.

Пси.
Председници
стручних већа

4. Учествовање у раду комисије за
проверу савладаности програма
увођења у посао наставника, стручног
сарадника
5. Сачињавање анализе успеха,
изостанака и дисциплине ученика на
класификационим периодима,
презентовање добијених података као
и предлагање мера за њихово
побољшање
6. Праћење успеха ученика на
завршним и пријемним испитима за
упис у средње школе

Дир.
Пед.
Пси.

7. Учешће у изради годишњег
извештаја о раду школе (остваривање
програма васпитно-образовног рада,
програма стручних органа и тимова,
стручног усавршавања, превентивних
програма, рада психолошкопедагошке службе, сарадње са
породицом, сарадње са друштвеном
средином)
8. Праћење узрока школског неуспеха
ученика и предлагање решења за
побољшање школског успеха

Пед.
Пси.

Дир.
Пом.дир.

Пед.
Пси.

Пед.
Пси.

Децембар и
јун ревизија
ИОП, и по
потреби
Квартално
и након
годишњих/
иницијални
х
тестирања

Посета часовима,
индивидуално праћење,
прегледање ученичких радова и
ученичког досијеа

Наставник/предс
тавник стручног
већа , Ментор
приправника,
Од.стар.
наставници

Континуир
ано

Посете часовима, разговор,
проучавање документације,
писање извештаја и мишљења

Квартално,
август

Прикупљање, унос и
статистичка обрада података,
анализа и презентација

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

Континуир
ано, јун,
јул

Прикупљање и анализа
података

Јун, јул,
август,
септембар

Анализа, проучавање
документације, писање
документа

Учитељи/наставн
ици

Континуир
ано током
наставне
године

Разговор, договор, увид у
шк.документацију

Преглед планова наставника,
евидентирање и предлог
корекција, Анализа резултата
успеха и тестирања;
извештавање, разговор

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
АКТИВНОСТ
1. Пружање помоћи у усклађивању
програмских захтева са
специфичностима контекста
(индивидуалним карактеристикама
ученика, породичног окружења...)
2. Пружање стручне помоћи
наставницима на унапређивању
квалитета наставе увођењем
иновација и иницирањем
коришћења савремених
метода,средстава и облика
3. Креирање плана стручног
усавршавања и мотивисање
наставника на континуирани

НОСИОЦ
И

САРАДНИЦИ

ВРЕМЕ/
ДИНАМИ
КА
континуир
ано по
потреби

НАЧИН

Пед.

Наставници,
психолог

Разговор, упућивање на
примере добре праксе

Пед.

Директор
Пом дир.
наставници

Континуир
ано

Разговор, демонстрација.
Упућивање на литературу и
примере добре праксе

Пед.
Пси.

Дир, пом.дир.
Актив за ШРП
Тим за
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Септембар
Континуир
ано током

Анализа стања, проучавање
каталога семинара, креирање
документа

професионални развој
4. Посећивање часова и других
облика рада наставника, предлагање
мера за унапређење

Пед.
Дир.

самовредн.
Пси, пом.дир.
Учитељи/наставн
ици

шк. год.
Континуир
ано

Посматрање, вођење
протокола, анализа
документације,разговор,
саветодавни рад
Преглед документације,
предлог корекције

5. Праћење начина вођења
педагошке документације
наставника
6. Иницирање и пружање стручне
помоћи наставницима у коришћењу
различитих метода, техника и
инструмената оцењивања ученика
7. Пружање подршке и помоћи
наставницима за рад са ученицима
којима је потребна додатна
образовна подршка.

Пед.
Пом.дир

Наставници

Континуир
ано

Пед.

Пси, Дир.
Пом.дир.
Учитељи/наставн
ици
Тим за инкл.обр.
учитељ/наставник
, родитељ

Континуир
ано

8. Пружање подршке наставницима
за рад са ученицима из осетљивих
друштвених група
9. Пружање подршке наставницима
у раду са ученицима код којих је
утврђен психолошки узрок неуспеха
у достизању захтева образовних
стандарда као и појава
неадаптивних облика понашања и
предлагање мера за њихово
превазилажење
10. Пружање помоћи наставницима
у остваривању задатака
професионалне оријентације и
каријерног вођења
11. Пружање помоћи наставницима
у реализацији огледних и угледних
часова

Пед.
Пси.

Учитељи/наставн
ици
Дир.
Пед.
Учитељи/наставн
ици

Континуир
ано

Упућивање на стр. литерат. из
области дидактике и
докимологије, упућивање на
примере добре праксе
Разговор, договор, сарадња са
другим релевантним
стручњацима,упућив. На
струч.литературу психолошкопедагошко испитивање и
праћење
Разговор, договор, упућивање
на стручно усавршавање

Континуир
ано

Разговор, договор, упућивање
на струч.литературу

Пед.
Пси.

Наставници,
од.стар. Тим за
каријерно вођење

Новембармај

Тимски рад, договор,
Припрема, сачињавање,
материјала,

Пед.
Пси.
Дир.

Тим за ШРП
пом.дир.
наставници

Разговор, договор, упућивање
на стручну литературу,
информисање

12. Пружање помоћи наставницима
у реализацији плана рада
одељењског старешине, планова
допунског, додатног рада и секција
13. Упознавање и одељењских
старешина и одељењских већа са
релевантним карактеристикама
нових ученика
14. Саветовање наставника у
индивидуализацији васпитнообразовног рада на основу
психолошке процене
индивидуалних карактеристика
ученика
15. Пружање подршке наставницима
у формирању и вођењу ученичког
колектива и предлагање мера за
њихово превазилажење
16. Пружање помоћи наставницима
у остваривању свих форми сарадње
са породицом
17. Пружање подршке и
саветодавни рад са приправницима
у процесу увођења у посао и
лиценцирања

Пед.

Пси, пом.дир.
наставници

Према
плану
држања
часова
Октобараприл

Пед.
Пси.

-

Септембар,
по потреби

Пси.

Пед.
Учитељ/наставни
к

Континуир
ано током
наставне
године

Разговор, упућивање на
стр.лит, конципирање
радионица

Пси.

Пед, Учитељи,
од.стар,
наставници

Континуир
ано

Пед.
Пси.

Дир.
Пом.дир.

Пед.

Пси.
Дир.

Континуир
ано по
потреби
Континуир
ано по
потреби

Разговор, упућивање на
стр.лит, конципирање
радионица, социометријско
мерење
Саветодавни рад, разговор,
упућивање на стр. лит.

Пед.
Пси.

Пси.
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Континуир
ано

Разговор, договор,
осмишљавање, конципирање
радионице, упућивање на
стручну литературу
Прикупљање података,
излагање

Посматрање часа, разговор,
договор, упућивање на стр. лит.

18. Оснаживање наставника за
тимски рад

Пед.
Пси.

19. Пружање помоћи наставницима
при самоевалуацији

Пед, пси.

Председници
стручних већа и
тимова,
Дир.
Пом.дир.
Чланови Тима за
самоевалуацију

Квартално

Континуир
ано

Подстицање на реализацију
заједничких задатака,
координација активности
стручних већа, тимова и
комисија
Припрема чек листа, скала
процене, анкета

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА
АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ

САРАДНИЦИ

ВРЕМЕ/
ДИНАМИ
КА
април-јул,

1.Испитивање деце уписане у
основну школу проценом
интелектуалног, когнитивног,
емоционалног и социјалног
статуса ради давања препорука за
даљи рад
2.Провера спремности за полазак у
школу детета старости од шест до
шест и по година.,

Пед.
Пси.

Педагошки
асистент

Пси.

Педагошки
асистент

Април-мај

3. Структуирање одељења првог и
петог разреда
4. Праћење процеса адаптације и
подршка деци у превазилажењу
тешкоћа
5. Праћење напредовања ученика
и ппружање подршке у стварању
Оптимал. услова за развој и учење
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,
7. Учествовање у изради
педагошког профила ученика за
ученике којима је потребна
додатна подршка

Пед.
Пси.
Пси.
Пед.

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

Јул-август

8. Пружање подршке ученицима
који се школују по ИОП-у
9. Идентификовање и рад на
отклањању педагошких узрока
проблема у учењу и понашању
10. Рад на професионалној
оријентацији ученика и
каријерном вођењу, на основу
процењених способности,
интересов, особина личности,
мотивације
11. Анализирање предлога и
сугестија ученика за унапређивање
рада школе и помоћ у њиховој
реализацији
12. Пружање подршке ученичкој
партиципацији у школском
животу и активности стручних и
невладиних организација

Пси.
Ред.
Пед.

Пед.
Пси.
Пед.
Пси.

Пед, Пси,
Тим за
инк.об.учен.

Пед.
Пси.

Уч.парлам,
Тим за зашт.
уч.од нас,
злост,занем.
Пси.
Пед.

НАЧИН
Групно и индивидуално
стандардизованим
инструментима, по потреби уз
превод пед. асистента на
ромски језик

Континуир
ано

Индивид. стандардизованим
инструментима, по потреби уз
превод пед. асистента на
ромски језик
Унос података, анализа,
упоређивање и подела
Посматрање, разговор,
проучавање ученичких
продуката
Посматрање, разговор, учешће
у раду од.већа

Континуир
ано по
потреби

Посматрање, разговор,
проучавање ученичких
продуката

Учитељи/настав.
Родитељи,Тим за
пружање индив.
подршке,стручња
ци ван школе
Учитељ/одељ.ста
р, родитељ
Пси.
Од.стар.
родитељ
Од.стар 8. разр,
родитељ,
наставници,
представници
СШ, пом.дир.

Септ., окт.,
јан., април
и по
потреби

Посматрање, примена
инструмената, разговори,
тимски рад

Континуир
ано
Континуир
ано

Разговор, саветодавни рад,
род.састанци
Посматрање, разговор, увид у
ученичке радове

Новр-фебр
март-април
окт-мај
март-април

Тест способности,
ТПО, индивидуални
саветодавни разговори,
радионице, посете
презентација СШ

Пом.дир, дир.
Пед.
Пси.

Континуир
ано по
потреби

Учешће у раду уч. парламента,
разговор, извештавање, писање
одговора “кутија поверења”

Пом.дир, дир,
ментор уч.
парлам., релев.
стручњаци,
представници

Континуир
ано по
потреби

Учешће у раду уч. парламента,
кутија поверења,
представљање, организовање
промоција
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Септембароктобар

13. Пружање подршке и помоћи
ученицима у раду ученичког
парламента и других ученичких
организација
14. Учешће у активностима у
циљу смањивања насиља и
конструктивног решавања
конфликата,

ментор учен
парламента

15. Учествовање у појачаном
васпитном раду за ученике који
врше повреду правила понашања у
школи

Од.стар.
Пед.
Пси.

16. Пружање подршке ученицима
из осетљивих друштвених група
17. Пружање психолошке помоћи
ученику/ одељењу / ОС у
акцидентној кризи
18. Рад са ученицима на
унапређењу стратегије учења,
усвајању социјалних вештине и
здравих стилова живота

Од.стар, ПА,
наставници
Пси.
Од.стар.

19. Учествовање у едукацији
ученика из области менталног
здравља, педагошке, развојне и
социјалне психологије

Стручњаци
ван шк.
(здравство,
полиција,
Еxспецто...)

Пед.
Пси.
Од.стар.

невладиних орг.
Пед.
Пси
Пом дир,
директор,
Дир, пом.дир.
Учитељи/наставн
ици, Тим за
зашт.уч. од
насиља,
злост,зан.
Родитељ,од.зајед
ница,Дисципл.
Комисија,
Тим за зашт.уч.
од насиља, злост,
Пси.
Пед.
Одељ стар,
родитељ

Континуир
ано по
потреби

Учешће у раду уч парламента

Континуир
ано по
потреби

Саветодавни рад и избор
радионица за рад на ЧОС

Континуир
ано

Помоћ од.стар. у планирању
активности за ЧОС и ЧОЗ,
разговори са учеником и са
родитељем

По потреби

Разговори, радионице

По потреби

Разговори, радионице

Пед. Пси.
учитељи/наставн
ици, родитељи

Континуир
ано

Пси.
Пед.
Пом.дир, од.стар.

Континуир
ано

Разговор, конципирање
радионица, помоћ при избору
стр.лит, индивидуални
разговори, рад са род, посете
ЧОС
Предавања, разговор, трибине,
изложбе, радионице и друге
активности

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
АКТИВНОСТ
1. Учествовање у припреми и
реализацији програма сарадње
установе са
родитељима/старатељима
ученика (родитељски састанци,
презентације школе, трибине са
темом породица и васпитање)
2. Укључивање
родитеља/старатеља у поједине
облике рада школе (настава,
секције, предавања, пројекти)
3. Пружање подршке и
саветодавни рад са
родитељима/старатељима у
јачању васпитних компетенција,
у раду са ученицима са
тешкоћама у учењу, проблемима
у понашању,тј. развоју, при
професионалној оријентацији
4. Сарадња са
родитељима/старатељима на
пружању подршке ученицима
који се школују по ИОП-у
5. Пружање психолошке помоћи
родитељима/старатељима чија су
деца у акцидентној кризи

НОСИОЦИ

САРАДНИЦИ

ВРЕМЕ/
ДИНАМИ
КА
Нов., јан.,
март,
април, мај

НАЧИН

Пед.
Пси.,
Пом.дир.
учитељи

Директор,
Васпитачи
предшколских
установа,
Црквена
заједница

Дир.
Пом.дир.

Од.стар.
Пед.
Пси.

Континуир
ано

Извештавање, разговор,припрема
материјала

Пед.
Пси.

Од.стар.

Континуир
ано

Индивидуалне консултације

Учитељи/нас
тавници

Тим за инкл.обр.
Пси.
Пед.

Континуир
ано

Индивидуалне консултације

Пси.

Пед.
од.стар.

Континуир
ано

Индивидуалне консултације
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Родитељски састанци

6. Упознавање
родитеља/старатеља са важећим
законима, конвенцијама,
протоколима и другим
документима од значаја за
правилан развој ученика
7. Рад са
родитељима/старатељима у циљу
прикупљања података о деци,
који су од значаја за упознавање
ученика и праћење његовог
развоја
8. Сарадња са саветом родитеља,
информисањем
родитеља/старатеља и давање
предлога по питањима која се
разматрају на савету

Од.стар.

Пси.
Пед.
правник

По
потреби

Припрема мат. за род.саст,
истицање плаката,предавање
савету родитеља, презентације

Пед.
Пси.

Од.стар.
секретар

Континуир
ано

Анкете, индивидуални разговори

Пом.дир.
Дир.
Правник

Пед.
Пси.

По
потреби

Припремање материјала,
извештавање

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ
УЧ.
ВРЕМЕ/
АКТИВНОСТ
НОСИОЦИ САРАДНИЦИ
ДИНАМИ
НАЧИН
КА
1. Сарадња у оквиру рада
Пед.
Пом.дир, дир.
Континуир Разговор, договор, рад на
стручних актива, тимова и
Пси.
Чланови актива,
ано
материјалу
комисија
тимова, комисија
2. Сарадња на заједничком
Пед.
Наставници
мајАнализа, договор, писање
планирању активности, , изради
Пси.
септембар
докумената, прикупљање
стратешких докумената школе,
Пом.дир.
и по
података, статистичка обрада,
анализа, прегледа и извештаја о
Дир.
потреби
презентације, приказ
раду школе, предлагање нових
организационих решења
образовно-васпитног рада
3. Рад на формирању одељења и
Пед.
Учитељи/наставн Јун-август
Прикупљање података, анализа
сарадња при расподели
Пси.
ици
тест. материјала, договор,
одељењских старешинстава
Дир.
пом.дир.
табеларни приказ релевантних
података о уч.
4. Учешће на проналажењу
Пед.
Пси.
континуир
Тимски рад, договор, анализа
најефикаснијих начина вођења
Пом.дир.
Дир.
ано
постојеће докум, прикупљање
педагошке документације у
мат.
установи
5. Сарадња на координацији
Пед.
Педагошки
Континуир Разговор, договор
активности у пружању подршке
асистент,
ано
ученицима за које се доноси
учитељи/наставни
индивидуални образовни план,
ци родитељ, пси.
односно за оне са којима се ради
диференцирано
6. Сарадња по питању приговора и Дир.
Пед.
По потреби Разговор, анализа ученичких
жалби ученика и његових
Правник
Пси.
радова
родитеља/старатеља на оцену из
Од.стар.
предмета и владања
7. Сарадња са другим стручним
Пси.
Дир.
По потреби Договор, обавештавање,
сарадницима на припреми и
Пед.
Пом.дир.
организациони послови
реализацији разних облика
стручног усавршавања
(предавања, радионице, прикази
стручних чланака и сл.) за
наставнике у оквиру школе
8. Учествовање у раду комисије за Пед.
Представник
Континуир Посета часа, саветодавни рад,
проверу савладаности програма за Пси.
стручног већа,
ано
преглед документ, разговор,
увођење у посао наставника,
Дир.
педагошког
писање мишљења
односно стручног сарадника
колегијума,
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9. Редовна размена, планирање и
усаглашавање заједничких
послова

Пед, пси.
пом.дир, дир

ментор приправн.
Наставници

Континуир
ано

Договор, дијалог

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ

1. Учествовање у раду
наставничког већа, односно
педагошког колегијума

Пед.
Пси.

2. Учествовање у раду тимова
установе који се образују ради
остваривања одређеног задатка,
програма или пројекта
3. Учествовање у раду стручних
актива за развојно планирање и
развој школског програма и
педагошког колегијума
4. Предлагање мера за унапређив.
рада стручних органа школе

Председниц
и тимова
Дир.
Дир.
Пед.
Пси.
Пед.
Пси.

САРАДНИЦИ
Дир.
Пом.дир.
Председници
стручних већа,
актива, тимова
Чланови тимова,
Пом.дир.
Пед.
Пси.
Чланови већа,
актива,
колегијума,
Пом.дир.
Дир, пом.дир.

ВРЕМЕ/
ДИНАМИ
КА
Континуир
ано

НАЧИН
Давање саопштења,
информисање о резултатима
обављених анализа, прегледа,
истраживања

По потреби

Рад на пројектном материјалу,
договор

По
годишњем
плану

Договор, рад на материјалу,
истраживање, обрада и анализа
под, извештавање

Контин. по
потреби

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ВРЕМЕ/
НОСИОЦ
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
ДИНАМИ
НАЧИН
И
КА
1. Сарадња са образовним,
Пед.
Дир.
Континуир Договор, обавештавање
здравственим, социјалним,
Пси.
Пом.дир.
ано
научним, културним и другим
установама и институцијама које
доприносе остваривању циљева и
задатака образовно-васпитног рада
установе, и добробити ученика
2. Учествовање у раду стручних
Пед.
Дир.
По потреби Договор, разговор, стручно
актива, друштава, удружења,
Пси.
Пом.дир.
усаврш, размена искустава
органа и организација, комисија,
одбора
3. Сарадња са националном
Пед.
Дир.
По потреби Договор, разговор, помоћ при
службом за запошљавање
Пси.
Пом.дир.
проф.ор.ученика
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ВРЕМЕ/
АКТИВНОСТ
НОСИОЦ
САРАДНИЦИ
ДИНАМИ
НАЧИН
КА
1. Вођење евиденције о
Пед.
Континуир Писање
сопственом раду (дневник рада,
Пси.
ано
досије ученика)
2. Вођење евиденције о
Пед.
Чланови тимова за
Континуир Писмено, чек листе,
извршеним анализама,
Пси.
поједине пројекте и ано
евиденционе листе, протоколи,
истраживањима, тестирањима,
истраживања
тестови, табеларни прикази
посећеним активностима, односно
часовима и др.
3. Израда, припрема и чување
Пед.
Континуир Проучавање стр. лит, анализа,
посебних протокола, чек листа,
Пси.
ано
израда инструмената и
упитника, анкета, анализа,
упутстава, стат. показатеља,
извештаја, презентација,
дијалог, договор, превод,
графичких приказа ...
куцање, умножавање
4. Припрема за све послове
Пед.
Континуир Писана припрема, концепт и
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предвиђене годишњим програмом
и оперативним плановима рада
5. Прикупљање и на одговарајући
начин чување и заштита
материјала који садржи личне
податке о ученицима и
родитељима
6. Стручно усавршавање*

Пси.

ано

анализа, обрада података

Пед.
Пси.

-

Континуир
ано

Интервју, анкете, чување на
прописан начин

Пед.
Пси.

Дир.,
Пом.дир.релевантн
и стручњачи

Континуир
ано

Праћење стр. лит. и периодике,
учествовање у активностима
струковног удружења,
посећивање семинара, трибина
симпозијума, конгреса и других
стручних скупова, размена
искуства и сарадња са другим
стр. сарадницима

* Стручно усавршавање
 Инклузија у средњој школи, Политехничка средња школа, новембар 2011. године, 16 часова – психолог
 Три фазе бунта у развоју детета и напади беса, стручно предавање у просторијама фондације „Еxспецто“,
Суботица, мај 2012. године – психолог и педагог
 Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, Регионални центар за стручно усавршавање
наставника, Кањижа, новембар 2011. – април 2012. године, (Министарство просвете Републике Србије) 24
бода – педагог
 Стручни скуп „Образовање за све“ , Београд , март 2012- педагог
 Трибина у организацији МП и ЕЦР о положају и стратегији обр.Ромске деце, Суботица, март 2012-педагог
 Стручни скуп у организацији Националног савета Мађара о резултатима ПИСА тестирања, Суботица, март
2012 -педагог
 Расправа о стратегији развоја обаразовања у организацији МПРС, Суботица, април 2012. –педагог
 Учешће у раду градског актива педагога и психолога - педагог и психолог
Психолози: Гордана Радовић и Изабела Сабо Секе
Педагог: Јудит Куртек
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3.4.2. Извештај библиотекара
Опис програма
/активности
*Преко целе
школске године
издавање:
уджбеника,
лектира, романа,
бајки, песме итд.,
евидентирање и
враћање књига.
*Стална
реконструкција
поцепаних књига.
*Фотокопирање,
пластифицирање
разних материјала
за ученике,
наставнике и за
стручну службу.
*Континуирано
попуњавање базе
података школске
библиотекепаралелно
попуњавање
инвентарске
књиге.
*Континуирано
одржани часови
,,читалачки кутак,,
недељно за 2. 3. и
4. разред на
мађ.наст.језику.
*Припремање
украсних
материјала за
разних такмичења
и , прославе преко
целе школске
године.
*Фонд књига
библиотеке у
2011/2012.
школској години:
616 књига.
Највећи део је
поклон, донација,
а мањи део је
куповина.
*У оквиру ,,Дечје
недеље,,
организовано је
сакуплљање
разних књига,
обуће и одеће-за
ову акцију
саставила сам
плаката , на оба
наставна језика.
*Организовање
књижевног

Време и место

Начин

*Преко целе
школске године.

*документовање

Носиоци
програма
*библиотекар

*Преко целе
школске године.

*реконструкција

*библиотекар

*библиотекар

*Преко целе
школске године.

*документовање

*библиотекар

*библиотекар

*Преко целе
школске године.

*документовање

*библиотекар

*библиотекар

*Преко целе
школске године.

*читање

*библиотекарученици

*Преко целе
школске године.

*илустровање

*Чланови
читалачког кутка
из 2.,3., и 4.
разреда на
мађарском
наставном језику.
*библиотекарнаставник ликовне
културе

*Преко целе
школске године.

*документовање

*школа, ученици,
бивши ученици,
Мађарски
Национални
Савет, A budepesti
XII. Kerület óvodái,
iskolái és az
önkormányzat.

*библиотекар,
ученици, бивши
ученици, Мађарски
Национални Савет,
A budepesti XII.
Kerület óvodái,
iskolái és az
önkormányzat.

*прва недеља
октобра

*сакупљање

*школа

*сва одељења наше
школе.
садашњи и бивши
ученици наше
школе, наставници,

*новембар

*предавање

*библиотекар,
градска

*ученици
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Учесници
*библиотекарученици-наставници

*библиотекарнаставник ликовне
културе

сусрета дечјим
писцем Чик
Моника. Њене
песме су веома
занимљиве и
смешне.
*Акција градске
библиотеке,,Читам
и скитам ,,
*По потреби сам
замењивала
колеге.
*У пролећном
распусту сам 3
дана помага на
секретаријату.
*Међународно
такмичење бајки
(седам круг).

*Током школске
године
учествовала сам у
организовању
пробних
тестирања за 6. и
8. разред у
*Члан сам
комисије
шифрирања и
дешифрирања
тестова осмих
разреда на
завршном
тестирању.

библиотека, Чик
Моника –писац

*март месец

*Учлањење у
градску
библиотеку.
*предавање

*Градска
библиотека-школа
*библиотекар

*градска
библиотека,ученици,
наставници,
*библиотекар

*април

*договор

*библиотекар

*библиотекар

*март-јун

*попуњавање
тестова

*ОШ ,,Петефи
Сандор,, Дебрецен

*Ферковић Фани 3.б
Месарош Даниел3.а,
Тишић Анита4.б,
Губић Лаура.4.б,
Дудаш Агнеш

*мај и јун

*договортехнички приказ

*библиотекар

*библиотекар

*јун

*договордокументовање

*библиотекар

*бибиотекар

*Преко целе
школске године.

Библиотекар: мр. Агнеш Дудаш
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3.4.3.Извештај о раду педагошког асистента за шк.2011/12.год

Seprtembar
uspostavljanje
kontakt, april upis
dece, jun upis u
srednju školu i prijava
za afirmativne mere.
posete porodicama.
Provera srpskog jezika
na početku školske
godine, pomoć deci
oko gradiva i
rešavanju zadatka u
nastavi tokom cele
godine. Individualni
rad sa decom od
januara.

Разговор,
остваривање
контакта и
одржавању,
инфоримисање.

Успостављени су контакти између школе и родитеља,
олакшани упис деце у школи, подршка при упису у
средње школе и примена афирмативних
мера.Обавештенја о постигнућима детета. Мотивисанје
родитеља и подршка за упис у ОШ.

Индивидуално,
групно,у
настави,
наставни
материјал.

Током целе школске
године pomoć
učiteljima u
realizovanju plana i
programa. Od Maja do
31 Avgusta poyivanje
roditelja da donesu
decu na testiranju
prvaka.

Планирање
недељног рада
ПА.
Консултације о
размена
информације

Провера Српсог језика.
Помоћ при превазилажењу језичких баријера, стицање
радних и хигијенских навика.
Прихватање и развијање позитивних односа једни
према дригима. Превођење градива и помоћ око
решавања задатака ромској деци. Свакодневно
присуствовање настави. Индивидуални рад са децом
којој је била потребна подршка при учењу,
око 20 мин. по детету.Разговор са децом који имају
проблем у понашању
Организованје и позивање родитеља на тестирању
првака. Помоћ учителјима у реаизовању плана и
програма. Израда изјаве које потврђују да родитељи и
деца нису у овде, да су се одселили, и да изјаву
потписују родбина или комшија. Консутовање са
учитељицама о крајњим резултатима деце и договор
око закључних оцена. Свакодвевно консултовање са
учитељицама у циљу побољшавања њиховог рада са
ромском децом.

U početku školske
godine nabavka
školskog pribora. Jun
sakupljanje podataka
za prijavu afirmativnih
mera i uključivanju u
aktivnostima.

Подршка,одрж
авање
контакта,
разумевање
проблематике

НВО Едукативни Центар Рома, помогла око добијања
адекватних документа за упис у школу, решавање
здравствених књижица деци и родителјима.
Набавка новогодишњих пакетића, и школског прибора
за децу за децу
Дом здравља помого са базом података за упис деце за
први разред.

Педагошки асистент: Кертис Кајтаз
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Учесн
ици
родитељи,струч
на служба

Опис програма/активности

Деца, стручна служба

Начин

Деца, родитељи стучна
служба.

Време
и место

Деца, родитељи, стручна
служба, локална
самоуправа.

Сарадња са установама,
организацијама,удруже
њима и локалном
самоуправом

Помоћ учитељима,
наставницима и
стручним сарадницима

Подршка деци са
додатним потребама у
учењу

Рад са
породицама

Област

3.ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
3.5. Извештај о раду Педагошког колегијума
3.6. Извештај о раду Наставничког већа
3.7. Извештај о раду одељењских већа нижих и виших разреда
Прилози бр.3
3.8.Извештај већа за разредну и предметну наставу
Прилози бр.1.
3.9. Извештај о раду стручних већа за области предмета
Прилози бр.2
3.10. Извештај о раду стручних актива, тимова и комисија
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ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
3.5.Извештај о раду Педагошког колегијума
Чланови Педаг. колегијума:
Фехервари Магда - председник, директор, Заменици директора (Пајица Башић, Бурањ Ирен)
Преседници стручних већа за разредну наставу (Снежана Глигорић-1.р, Маја Дамњановић-2.р,
Зорка Куљић-3.р, Кобрехел Ленке-4.р.), Председници стручних већа за области предмета
(Милица Чубрило, Петраш Теодора, Урбан М. Марија, Бурањ Жужана, Невен Брандт, Зуберец
Етел, Хербут Х. Ана, Тамаш Шандор, Наталија Тадић)
Председник стручног актива за развој школског програма :Јудит Куртек
Председник стручног актива за развојно планирање: Лидија Миланковић
Опис програма/активности
Сачињавање и усвајање годишњег
плана рада, начина и носиоца
праћења остваривања годишњег
плана рада Колегијума
Имплементација образовних
стандарда у планове рада
наставника.
Предлог мера, начина праћење
квалитета рада школе, нивоа
остварености стандарда
постигнућа
Организовање иницијалног
тестирања, сумирање резултата и
прилагођавање планова
могућностима и потребама
ученика
Анализа показатеља остварености
квалитета рада школе,
остваривања циљева и стандарда
постигнућа (кључна област
Школски програм и год.план рада
школе)

Време
и место
5.септембар 2011.
учионица
12.септембар
2011.
учионица

4.мај 2012.
учионица
22.јун 2012.
учионица

Начин

Носиоци
програма
педагог,
директор

Учесници

стручни актив за
самовредновање и развој
школског
програма

Чланови стручних
већа и тимова

предлагање,
дискусија,
израда
формулара

директор,
наставници

педагог,
психолог

приказ извештаја
стручних већа,
анализа,
презентација,
предлог мера

Председник
струч.акт за
развој
школ.програма и
тима за
самовреднов.

Наставници,
стручни
актив, Тим

предлагање,
дискусија,
договор,израда
плана,сумирање
података
договор,
израда
евиденционих
листића

3.6. Извештај о раду наставничког већа
1. СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 10.10.2011.
Време одржавања седнице: 18,00 часова
Седницу отвара и води директор школе.
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника са седнице од 30.08.2011.г.
1. Усвајање реализације Годишњег програма школске 2010/2011 године
2. Усвајање Годишњег програма за школску 2011/2012 годину
3. Извештај ШРП-а
4. Усвајање Анекса школског програма
5. Усвајање плана самовредновања за школску 2011/2012 годину
6. Разно
2.СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 27.10.2011.
3.СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 27.12.2011.
Време одржавања седнице: 09,00 часова
Седницу отвара и води директор школе.
ДНЕВНИ РЕД
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Остали чланови
Колегијума

0. Усвајање записника са седнице од 10.10.2011.
1. Извештај о упсеху ученика на крају првог полугодишта
школске 2011/2012 године
2. Радионице – професионална оријентација
3. Евиденција
4. Јубиларне награде
4.СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 02.02.2012.
Време одржавања седнице: 18,00 часова
Седницу отвара и води директор школе.
Пре почетка седнице директор констатује да постоји кворум и предлаже следећи
ДНЕВНИ РЕД
0. Записник седнице број 2
1. Упознавање са Правилником о вредновању рада установе
2. Разно
5.СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 23.02.2012.
Време одржавања седнице: 18,00 часова
Седницу отвара и води по овлашћењу директора школе, председник Синдикалне организације школе Сања
Тонковић.
Пре почетка седнице председавајућа констатује да постоји кворум и предлаже следећи
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника са седнице од 02.02.2012.г.
1. Избор директора школе
2. Доношење одлуке о избору уџбеника за школску 2012/2013 годину
3. Разно
6.СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 20.03.2012.
Време одржавања седнице: 18,00 часова
Седницу отвара и води директор школе.
Пре почетка седнице председавајућа констатује да постоји кворум и предлаже следећи
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника са седнице од 24.02.2012.г.
1. Упознавање са Правилима заштите од пожара
2. Пренос дела оснивачких права на Национални савет мађарске националне мањине
3. Разно
7.СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 5.04.2012
ДНЕВНИ РЕД
8.СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 05.06.2012.
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника са седнице од 20.03.2012.године
1. Извештај о успеху ученика осмих разреда
2. Очистимо Србију
9.СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 22.06.2012.
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника са седнице од 20.03.2012.г.
1. Завршни испит ученика осмих разреда
2. Разно
8.СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 20.08.2012.
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника са седнице од 20.03.2012.
1. Поправни испити
2. Распоред одељења
3. Стручни органи школе и комисије
9.СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 28.08.2012.
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника са седнице од 20.08.2012.
1. Извештај о успеху ученика на крају школске 2011/2012 године
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2. Распоред предмета
3. Теме за први родитељски састанак
4. Ивештај о реализацији ШРП-а
5. Усвајање Годишњег плана
6. Извештај о завршном испиту ученика осмих разреда
7. Прваци

*Носиоци и начин рада Наставничког већа по појединим тачкама дневног реда налазе се у
школској документацији –записницима секретара са седница.
3.7. Извештај о раду одељењских већа нижих и виших разреда
На крају сваког квартала је извршена анализа образовно-васпитног рада,разговарано је о
актуелним проблемима и задацима,остварењу планираних активности,о дисциплинским мерама
и похвалама.
Одржане седнице:
25.10.2011.нижи разреди од 18.00;
26.10.2011.виши разреди од 12.00 на с-језику и 18.45 на м-језику
Дневни ред:
-Правилник о оцењивању
-Анализа успеха, владања и изостанака на крају првог квартала
-Разно
21.12.2011. нижи разреди од 17.00
22.12.2011.виши разреди од 18.00
Дневни ред:
- Анализа васпитно-образовног рада на крају првог полугодишта
- предлози за ИОП
- владање и дисциплина.
4.4.2012. нижи разреди од 17.00; виши разреди од 18.00
Дневни ред:
-Анализа васпито-образовног рада на крајутрећег квартала.
-Примењене васпитно- дисциплински мере.
4.06.2012. одељења осмог разреда
Дневни ред:
- Анализа васпитно-образовног рада- успеха и владањана ученика осмих разреда на крају
школске године
-Владање
-Избор Ђака генерације
-Специјалне дипломе и похвалнице
20.06.2012. нижи разреди од 8.00 , виши разреди од 10.00
Дневни ред:
- Анализа васпитно-образовног рада на крају школске године
- Процедура враћања уџбеника
Ирен Бурањ председник одељ. већа нижих разреда
Пајица Башић, предс. одељењског већа виших разреда
* Извештаји рада одељењских старешина налазе се у прилогу бр 3.
66

3.ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА
3.8.Извештај већа за разредну и предметну наставу

3.8.1.Струч.веће за разредну наставу: Бурањ Ирен - председник, зам. дир.
3.8.1.1.Први разред, председник - Снежана Глигорић, проф.разр.наставе
3.8.1.2.Други разред, председник - Маја Дамњановић, проф.разр.наставе
3.8.1.3.Трећи разред, председник - Зорка Куљић, проф.разр.наставе
3.8.1.4.Четврти разред, председник - Кобрехел Ленке, проф.разр.наставе
3.8.2.Струч. веће за предметну наставу: Пајица Башић – председник, зам. дир.
3.8.2.1.Пети разред, председник - Весна Вајс, проф.српског језика
3.8.2.2.Шести разред, председник - Урбан М. Марија, проф.енглеског језика
3.8.2.3.Седеми разред, председник - Слободанка Брандт, проф.техничког образ.
3.8.2.4.Осми разред, председник –Цинклер Кларика, проф.хемије
* Извештаји рада стручних већа за разредну и предметну наставу налазе се у прилогу бр.1.
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3.ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
3.8.3. Извештај о раду стручних већа за области предмета (Прилог бр.2)
3.8.3.1. Стручно веће за матерњи језик и језик друштвене средине
3.8.3.1.1.Стручно веће српског језика (као матерњег и као нематерњег)
Милица Чубрило – председник, проф. српског језика
Ружа Илић, проф.српског језика
Шолтиш Зита, проф.српског језика као језика средине
Весна Вајс, проф.српског језика (настава српског као нематерњег ј.)
Сикора Андреа, проф.разр.наст. (настава српског као нематерњег ј.)
3.8.3.1.2. Стручно веће мађарског језика (као матерњег и као нематерњег)
Петраш Теодора - председник, проф.мађарског језика
Сабо Естер, проф.мађарског језика
Балинт Иштван, проф.мађарског језика
Чикош Тимеа, проф.разр.наставе (настава мађарског као нематер. ј.)
3.8.3.2. Стручно веће страних језика
3.8.3.2.1.Стручно веће енглеског језика
Семи Силард – председник, проф.енглеског језика
Ботка Варга Андреа, проф.енглеског језика
Медве Тамара, проф.енглеског језика
Гајдош Каролина, проф.разр.наставе (настава еглеског ј.у нижим р.)
Молдваи Марика/ Кесеги Михајловић Ана, Ирина Јусупова проф.енглеског
језика
Чупић Саболч, наст.енглеског језика
Хућка Леа Рахел, проф.разр.наст.(настава енглеског језика у нижим р.)
3.8.3.2.2.Стручно веће немачког језика
Урбан М. Марија – председник, проф.немачког језика
Емеше Фазекаш Кинга, проф.немачког језика
Чупић Саболч, наст.енглеског језика
3.8.3.3.Стручно веће математике
Бурањ Жужана - председник, наст.математике
Бенедек Јолан, проф.математике
Нада Љуботина, наст.математике
Акош Фехервари, инж.информатике-настава математике
Александар Неорчић, економиста-наст. математике
Порколаб Атила, инж.машинства - настава математике)
3.8.3.4.Стручно веће информатике и техничког образовања
Невен Брандт - председник, проф.техничког образовања
Динчић Кристина, проф.информатике
Александар Неорчић, наст.информатике
Бало Золтан, проф.техничког образовања
Слободанка Брандт, проф.техничког образовања
Јесенски Тибор, проф.техничког образовања
3.8.3.5.Стручно веће природних наука
Зуберец Етел - председник, проф.биологије
Цинклер Кларика, проф.хемије
Паточ Жужана, проф.биологије
Милорад Ковачевић, проф.физике
Лашанц К.Флоријан, проф.физике
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Порколаб Атила, инж.машинства-настава физке
3.8.3.6.Стручно веће друштвених наука
Хербут Х. Ана - председник, проф.историје
Хербут Роберт, проф.географије
Пајица Башић, проф.географије
Рудолф Вајс, проф.историје
3.8.3.7.Стручно веће вештина
Тамаш Шандор - председник, проф.музичке културе
Шалата Атила, проф.музичке културе
Милан Томић, проф.ликовне културе
Веребеш Геза/Милински Арпад, проф.ликовне културе
3.8.3.8.Стручно веће физичког васпитања
Наталија Тадић - председник, проф.физичког васпитања
Јухас Шандор, проф.физичког васпитања
Чикош Шандор, проф.физичког васпитања

* Извештаји о раду већа налазе се у прилогу бр.2.
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3.ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
3.9. Извештај о раду стручних актива
3.9.1. Стручни актив за развој школског програма
Куртек Јудит - председник, педагог
Сабо Секе Изабела, психолог
Елвира Ковач, проф.разредне наставе
Туруш Биачи Рената, проф.разредне наставе
Петраш Теодора, проф.мађарског језика
Лашанц К. Флориан, проф.физике
председници стручних већа за разредну наставу
председници стручних већа за области предмета
3.9.2. Стручни актив за развојно планирање
Лидија Миланковић - председник, проф разр.наставе
Зорка Куљић –проф.разредне наставе
Хућка Леа Рахел, проф.разредне наставе
Ирса Исић, проф.разредне наставе
Урбан М. Мариа, проф.немачког језика
Куртек Јудит, педагог
Сабо Секе Изабела, психолог
Толди Анастазија, представник локалне самоуправе
Такач Изабела, представник савета родитеља
Ања Леденски, представник ученичког парламента
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3.9. Извештаји стручних актива школе
3.9.1.Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма за шк 2011/12. Год.
Врста
активнос-ти
Седница, рад
на
документу

Опис програма/активности

Начин реализације

Сачињавање год.плана рада, начина
праћења остваривања плана

Време
и место
5.9.
2011

Стручни
скуп

Примена образовних стандарда у
обр.васп.раду

15.9.
2011.

Презентација
разговор

Рад на тексту

Сачињавање анекса год.програма,
шк.програма, прикључивање нових
садржаја шк. Програму,
Сачињав. иницијалних тестова из
математ., матерњег јез., природе за
5. разр

16. септ.

Писање анекса

Септ.

Договор,
сачињавање тестова
из матерњег јез. И
математике

Спровођење

Иницијално тестирање у 5. разр.

Крај
септ.

Тестирање по
одељењима 5. разр.

Тимски рад,
Седница
Наст.већа

Унос података тестирања, анализа
резултата, предлог мера

Поч.
Окт.201
1

Обрада података,
анализа,
приказ/презентација
, разговор

Сачињавање
документа

Допуњавање годишњих програма
образовним стандардима

крај окт.
2011

Анализа, договор,
писање

Седница
Наст.већа,
руководства,
представник
а објеката
Тимски рад,
Седница
Наст.већа

Мерење постигнућа ученика на
крају школске године -тестирање

Априлмај 2012

Договор,
сачињавање тестова

Унос података тестирања, анализа
резултата,

Мај/јун
2012

Обрада података,
анализа,
приказ/презентација
, разговор

Седница,
Пед.колегију
ма /
Наст.већа

Извештавање о резултатима
годишњег тестирања 4.и 7. разр. и
предлог мера за

Август/
септемб
ар
2012.г.

Презентовање
резултата, договор

Август
2012

Анализа рада,
Писмени извештаји,

Тимски рад

Тимски рад
по
стр.већима

договор, анализа,
писање документа

4. и 7. разреда

за корекцију недостатака и
побољшање нивоа постигнућа
Процена остварености шк.прогр. по
разредним и стручним већима/ по
областима предмета

Носиоци
реализац.
Куртек Ј.

Учесници/
сарадници
Чланови
Актива,
директор

ШУ
Сомбор/
М.Минарск
и
Куртек Ј.

Директор,
педагог

Председниц
и већа
матерњег
језика и
математ.
зам. Дир.,
председниц
и
струч.већа
Наст.мат.јез
.и
математике,
Чланови
Актива
Председниц
и већа,
чланови
Актива,
зам.дир.
Директор,
заменик
дир.,
педагог

Остали чланови
већа и Актива

Наст.мат.јез
.и
математике,
Чланови
Актива
Куртек Ј.,
председниц
и стр.већа
за области
предмета,
Председниц
и већа

наставници

Председник Јудит Куртек, педагог
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Секретар школе

Наставници,
ученици
наставници

Наставници,
учитељи

Председници
струч.већа,

Директор,
заменик,
Чланови актива
за Р.ШКПР,
наставници
Чланови
струч.већа

3.9.2.Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање
Председник Лидија Миланковић,
Чланови: Куртек Јудит, Сабо Секе Изабела, Куљић Зорка, Исић Ирса, Хућка Леа, Урбан Маргит
Мариа.
......................................................................................................................................................................
Област квалитета:
7.РЕСУРСИ;
 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе
......................................................................................................................................................................
..............
1. задатак: Обучавање наставника за примену савремених наставних метода, облика и средстава.
Опис програма/активности

Време и место

Начин

Подизање квалитета наставе
присуствовањем огледним
часовима школско,хоризонтално учење
(учитељи код наставника,
наставници код учитеља)
................................................
Присуствовање на огледним
часовима колега
................................................
Размена идеја, наставног
материјала, припрема ...
Информисање запослених о
реализованим семинарима и
постигнутим ефектима

континуирано
септембар-април
2011

дискусија,
анализа, размена
материјала,
протокол за
праћење и
евалуацију часа

крај полугодишта;
крај шк. год.

извештај

Носиоци
програма
сви учитељи и
наставници

Лидија
Миланковић

Учесници
стручна служба,
актив за ШРП,
наставници

чланови Актива за
ШРП

.....................................................................................................................................................................
Област квалитета:
2.НАСТАВА И УЧЕЊЕ;
 2.1.Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу,
 2.3. Наставник прилагођава рад потребама ученика ,
 2.4.Ученици стичу знања на часу,
(2.4.1-2.4.2.Ученици су заинтересовани и активни на часу)
.....................................................................................................................................................................
2. задатак: Примена савремених наставних метода и облика рада
Време и
Носиоци
Опис програма/активности
Начин
Учесници
место
програма
Циљ: Повећање
континуирано савремена
сви наставници
председници
мотивисаности ученика за
наставна
актива
учење, активности на часу средства,
/стручних
интензивирањем примене
помагала
већа, стручна
ефикасних метода
служба
(активног, кооперативног
учења) и облика рада
прилагођених различитим
потребама ученика
................................................
Држање огледних
септембарписане
наставници,
часова уз примену
дец.
припреме и
учитељи
савремених
2011.
коришћени
метода, облика, средстава
материјали,
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(укупно 4 у полугодишту: 3
протоколи о
месечна и 1 огледни час).
часовима
................................................
Надокнађивање неодржа савремена
наставници
них огледних часова из
септ-окт.
наст.средства,
претходног периода
помагала
Укључивање наставника
од септембра ------------------ педагог,
председници
почетника као асистената
2011.
ментори
стручних
искусних наставника при
актива / већа
реализацији огледних
часова
Евалуација одржаних
након
евалуативне
председници
наставници
часова, постигнутих
одржаног
листе ученика, већа, актив за
ефеката, степена
часа/
провера нивоа ШРП
мотивисаности ученика и
полугодишње стеченог
нивоа постигнућа
знања,разговор
Ученичка процена
-новембар
-израда
-струч.служба, - Чланови
корисности –пораста
(упитници)
упитника
председници
Актива за
мотивације и квалитета
-децембар
-анкетирање
Актива за ШРП, ШРП,
знања услед примене
(анкетирање
ученика виших за развој
Школ.разв.пл.,
савремених
ученика и
разр.и
школ.прог.,
тима за
метода,средстава,облика
наставника)
наставника
Тима за
самовреднов.
рада
-евидентир.
самовредновање,
................................................
примене
- председник
Анкетирање ученика
јун
савремених
ШРП,- педагог
виших разр.и наставника
мет., облика
................................................
рада
Унос података
-статистичка
................................................ јун
обрада, анал.
Обрада, анализа,
август
- презентација
................................................
Извештавање, предлог
даљих мера
Област квалитета:
5.ЕТОС,
 5.5. У школи је развијена сарадња са родитељима
 5.5.4 Негују се различити облици активног учешћа родитеља у животу школе
.....................................................................................................................................................................
3.задатак: Држање дана отворених врата за родитеље
Опис
програма/активности
Организовање „Дана
отворених врата“ за
родитеље - родитељи
присуствују на огледним
часовима у одељењу своје
деце(једном годишње у
сваком одељењу)

Време и место
октобар-мај
2012.

Начин
евалуционе
листе за
присутне
наставнике и
родитеље

Носиоци
програма
одељењске
старешине,
наставници,
учитељи

Учесници
задужени
наставници по
објектима,
актив за ШРП

Председник: Лидија Миланковић
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3.ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
3.10. Извештај о раду стручних тимова
3.10.1.Тим за самовредновање
Сикора Андреа - председник, проф.разредне наставе
Сања Тонковић, проф.разредне наставе
Хућка Леа Рахел, проф.разредне наставе
Дунаи Атила, проф.разредне наставе
Ботка Варга Андреа, проф.енглеског језика
Динчић Кристина, проф.информатике
Сабо Секе Изабела, психолог
Куртек Јудит, педагог
3.10.2.Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривањa
Сабо Секе Изабела - председник, психолог
Пајица Башић, помоћник директора
Бурањ Ирен, помоћник директора
Гордана Поњаушић, секретар школе
Куртек Јудит, педагог
Весна Вајс, проф.српског језика
Рудолф Вајс, проф.историје
Јухас Шандор, проф.физичког васпитања
Љиљана Радојчић, проф.разр. наставе
Кривек Ема, наст.разр. наставе
Сузана Мађаревић, проф.разр. наставе
Торма Тинде, проф.разр. наставе
Гал Ангела, проф.разр. наставе
Зораје Илдико, проф.разр. наставе
Зорка Куљић, проф.разр. наставе
Буљовчић Илонка, проф.разр. наставе
Дунаи Атила, проф.разр.наставе
Францишковић Ева, проф.разр. наставе
3.10.3. Тим за инклузивно образовање
Силвиа Шили - председник, проф.разр. наставе
Куртек Јудит, педагог
Сабо Секе Изабела, психолог
Ирса Исић, проф.разр. наставе
Зорка Куљић, проф.разр. наставе
Сања Тонковић, проф.разр. наставе
Данијела Летовић, проф.разр. наставе (боравак)
Изабела Пејовић, проф.разр. наставе (боравак)
Бурањ Жужана, наст.математике
Петраш Теодора, проф.мађарског језика
3.10.4. Тим за Професионалну оријентацију и каријерно вођење
Јудит Куртек-председник, педагог
Пајица Башић, помоћник директора,
Слободанка Брандт, проф.техничког образовања
Изабела Сабо Секе, психолог,
Андреа Сикора, проф.разр.наставе,
Силвиа Шили, проф.разредне наставе,
Тимеа Чикош,проф.разредне наставе,
Александра Тадић, проф. српског језика,
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3.10. Извештај о раду стручних тимова
3.10.1.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за самовредновање у
школској 2011/12. год.
Опис
програма/активности

Време

Формирање тима
Израда годишњег плана
активности
Кључна област :1
Циљ унапређења:
1.3.1.-1.3.2. Спроведено
је допуњавање школског
програма и планова рада
наставника циљевима
учења, образовним
стандардима, и
месечном проценом
постигнућа

септ.

Кључна област: 3
Циљ унапређења:
3.1.Праћење и
упоређивање резултата
ученика на пробном и
завршном испиту,

Начин

Носиоци
програма

Оцена
остварености,
план корекције

Договор,
Сикора Андреа
остали чланови
анализа, писање
тима
плана
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОРИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
1.3.Годишњи план рада омогућава остварење циљева и стандарда обр. и васп.
-Септ.
-договор,
Фехервари
-чланови тима за
3
информисање,
Магдасамовреднов.,акти Потребан је даљи
саветовање
директор,
ва за развој
интензиван рад у
-имплементац.
Бурањ Иреншкол.програма,
овој области
обр.стандардазаменик,
наставници
писање планова Куртек Јудит-преглед
педагог
-континуир. наставничких
председници
планова
стр.већа
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
3.1.Успех ученика показује да се образовни стандарди остварују,
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика
Октобар,
Статистичка
Наст.математ. и Наставници
април,
обрада, анализа информатике,
Чланови Тима за
август
и извештавање
стр.служба,
самовред. и
директор
чланови Актива за
развој
школ.програма

3.2.1.Школа примењује
поступке којима се
прати успешност
ученика: тестирање
нивоа знања према
стандардима и
предузимање мера за
побољшање нивоа
постигнућа

-Контин.,
према
наставнич
ким
месеч.плано
вима
-септ. 5.раз

Кључна област :5
Циљ унапређења:

ЕТОС
5.1.Регулисани су међуљусдски односи у школи
5.3.Школа је безбедна средина за све
Континуир.
Разговори,
Директор,
васпитноДисиплинска
дисциплински
комисија,
поступци,
стр.служба
појачан
васп.рад

5.1.3. За
дискриминаторно
понашање у школи
предвиђене су мере и
санкције
5.3.4.У школи се прате и
анализирају сви
случајеви насилног
понашања
5.3.3.У школи се
организују превентивне
активности које
доприносе безбедности

Учесници

-фебр.6.раз
-мајгодиш.тести
рањем

-месечним
планирањем

-наставници

-Иницијално
тест.5.разр.
-тестир.6.раз.
-Годишње
тестир.4. и 7.р.

-руководство информатиЧари:НеорчићА
-6.р, Порколаб
А.-7.р: КуртекЈ4.р

Оцена:3
План:Потребан је
даљи рад на
упоређивању и
предузимању
мера

остали чланови
тима
директор,
наставници

Оцена:3
Школа прати
успешност уч.континуир.провер
е и годишња
тестирања, али је
План: потребно
више радити на
предузимању
мера за
побољшање
нивоа постигнућа
уч.(оцена 2)

ОС, наставници,
ученици

Оцена: 3
Школа предузима
мере и
санкционише
дискриминаторно
понаш.

Оцена : 3
План: Потребан је
интензивиран рад
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у шк.
-промоција дечјих
права, правила
понашања, процедуре
поступања при кршењу
обавеза и забрана

Кључна област :4
Циљ унапређења:
-учешће у пројекту „ПО
на прелазу у
сред.школу“
-Обучени су
координатори и
наставници,

-Организовање
радионица у 7.-8.
разредима
-Посете, презентације
средњих школа
-Тестирање способности
и интересовања,
саветодавни рад
Анализа и извештавање
релевантних органа о
раду Тима

-Презентације
-Предсртавн.
-остали чланови
ученичког
Ђачког
тима,наставници
парламента,
парламента
родитељи
Презентација
-педагог
ученици
Савету родит.,
-руководство
разговори на
родит.саст.,
ЧОС, ЧОЗ
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
4.2 у школи се подстиче професионални развој ученика
-писање
-Министарст.,
пројектне
нов-апр.
документац.
-Регионални
-учешће на
центар Кањижа
семинару за 3
-Координатори
координатора
Тима за ПО,
-Од.стар.,
-извештавање и
обука наст.
-чланови тима а
Дец-мај
ПО
-Ученици 7и
-презентације,
8.раз.
посете
пријављени за
Март-мај
школама,
ПО пројекат
разговори
-директор,
- ученици,
-тестирања,
стр.служба,
наставници
разговори
наставници
-дец-мај
ср.школа
- ученици,
од.стар.

на превенцији на
ЧОС, родит.саст.,
Пресудну улогу
треба даима
Ђачки парламент

-Септ.-окт.

Август/септ
ембар

Писање
извештаја,
презентовање

Сикора Андреа

Оцена: 3
План: Потребно је
даље развијати
започет начин рада
на професионалном
и каријерном вођењу
ученика

остали чланови
тима

Председник Тима: Сикора Андреа
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3.10.2.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у школској 2011/12. год.
Председник: Гордана Радовић, психолог
Чланови: Фехервари Магда, директор школе, Пајица Башић, помоћник директора, Ирен Бурањ, помоћник
директора, Гордана Поњаушић, секретар школе, Јудит Куртек, педагог, Весна Вајс, проф.српског језика, Шандор
Јухас, проф. физичког васп., Кобрехел Ленке, проф. разредне наставе, Љиљана Радојчић проф. разредне наставе,
Маја Дамњановић, наст.разредне наставе, Ковачевић С. Ангела, проф. разр.наст., Гал Ангела, проф.разр.наставе,
Атила Дунаи, проф.разр.наст.
Ниво
оствар
ености

Активност
Упознавање са правилима
понашања у школи,
правилником о дисциплинској и
материјалној одговорности
ученика, Конвенцијом о дечјим
правима, ненасилном
комуникацијом
Oтварање и састављање
одговора на ученичка анонимна
писма из кутије поверења
Школска акција избора водећег
ученика сваког одељења Најбољи друг - проглашење 27.
јан.
Разговори о насиљу са
ученицима, и њиховим
родитељима, појачан васпитни
рад
Ђачки парламент-са темом
насиље, ненасилно решавање
конфликата
Сарадња са релевантним
институцијама у сузбијању и
превенцији насиља-Центар за
социјални рад, Здравствени
центар, дневни центар, одељење
за малолетничку делинквенцију
Извештавање наставничког
већа, савета родитеља, школског
одбора
Анализа остварености
годишњег плана, предлог мера
за наредни период

Време

Начин

Септембар

Предавање,
разговор,
радионички
рад

месечно

ученици, родитељи

Писмо, листа
одговора

Октобарјануар

Разговор,
гласање,
проглашење

Од. старешине,
од. заједнице,
руководство школе

ученици

Континуир
ано

Разговор,
договор,
саветодавни
рад

ученици, родитељи

Октобар,
март

разговор

Континуир
ано по
потреби

Извештавање,
разговор

Од.стар., стручна
служба, родитељи,
дисципл. комисија,
одељењска
заједница
Координатори
ђачког парламента,
стручна служба
Стручна служба,
директор, чланови
школског тима,
одељењски
старешина

Јануар/
фебруар,
јул

Презентација,
разговор

Родитељи,
наставници, чланови
шк. одбора

мај

Разговор,
договор

Председник Тима
за заштиту уч. од
насиља,
злостављања и
занемаривања
Тим за заштиту уч.
од насиља,
злостављања и
занемаривања

4

4

3

3

4

Учесници

Од. старешина,
Ђачки парламент,
Тим за заштиту уч.
од насиља,
злостављања и
занемаривања,
стручна служба
Стручна служба,
чланови Тима

4

4

Носиоци

3

ученици

ученици

У току школске године евидентирано је 2 случаја насиља трећег степена
Врста
насиља и
место
Физичко и
социјално
насиље на
дворишту
школе

Учесници

Предузети кораци

Ефекти предузетих мера

Ученик 7.
разреда и
ученици 5.
разреда

Обавештени: одељењске старешине,
директор, родитељи, обављен разговор у
педагошко-психолошкој служби, одржан
дисциплински поступак, спроведен појачан
васпитни рад и изречене васпитно-

Постигнут увид и измирење, наставља се
рад на смањењу дискриминације и
стигматизације на националној основи,
дежурство наставника у време одмора је
појачано (сада дежура по три наставника)
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Физичко
насиље ван
школе, у
ђачком
аутобусу

Ученик 7.
разреда над
учеником 3.
разреда

дисциплинске мере
Јавно предузеће „Суботица-транс“ је
обавестило школу о немилом случају, након
чега је директорица обавестила педагошкопсихолошку службу, одељењске старешине,
одржан је дисциплински поступак, узете су
изјаве ученика, спроведен појачан васпитни
рад и изречене васпитно-дисциплинске мере

Постигнут увид и измирење, настављена је
пракса да учитељи/це прате ученике нижих
разреда до аутобуског стајалишта

Председник: Гордана Радовић

3.10.3.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за инклузивно образовање у
школској 2011/12. год.
Опис програма/активности

Време
и место

Начин

Носиоци
програма

Учесници

Именовање чланова школског
тима, израда годишњег плана
рада, подела
задужења.Планирање
средстава потребних у раду са
децом код којих се примењује
ИОП
Израда акциозног плана

29.август 2011.
Канцеларија
струч.службе

Радни
договор

Куртек Ј., Сабо
С.И., Шили С.

Чланови Тима

31.август 2011.
Канц. струч.
службе
8. септембра 2011.
Канцеларија
струч.службе
13.10.2011.

Радни
договор

Куртек Ј., Шили
С.

Куртек Ј., Шили С.

Радни
састанак

формирани мали
тимови

Тимови за израду ИОПмали тимови

Радни
састанак

ПП служба и
председник

Чланови Тима

13.10.2011.
Канц.струч.службе

Радни
састанак

Стручна служба

учитељи који имају ученика
кандидата за инклузивно
образовање

други део октобра
континуирано

разговор

Куртек Ј.

Учитељ и родитељи
ученика

други део октобра
континуирано

Радни
разговор

стручна служба,
председник тима

Чланови тима за ИОП

3. нов. 2011.
3. април 2012.
Од новембра
континуирано
Канцеларија
струч. службе

Радни
састанак
педагошки
рад

мали тим

Тимови за израду ИОПмали тим
Учитељи деце са ИОП

Сачињен је нови ИОП,
предлог за усвајање ИОП-а за
предложене ученике
Давање мишљења на ИОП
појединих ученика и предлога
за усвајање Педагошком
колегијуму
Упутства учитељима за
инициј-ална мерења и
сачињавање педа-гошког
профила деце, прелими-нарни
разговор са родитељима,
сакуљање података и
потребне документације од
логопеда, лекара итд.
Разговор са родитељима
ученика-кандидата за ИОП,
израда предлога ИОП
Формирање тимова за израду
ИОП за сваког ученика (нови
кандидати)
Израда ИОП-а за 2. квартал
(ученици за први ИОП)
Праћење остварености циљева
ИОП код појединих ученика,
размена искустава међу
наставницима

Канц.струч.службе
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Куртек Ј., Сабо
С.И. Шили С

Прикупљање педагошких
профила деце, Планирање
потребних средстава за рад са
децом код којих се примењује
ИОП
Анализа остварености ИОП,
ревизија постојећих и израда
нових ИОП
Евалуација остварености ИОП

Евалуација, анализа
инклузивне праксе у школи,
евалуација рада Тима

АКТИВНОСТ

нов. 2011.
Канц.
струч.службе

Радни
договор

Чланови Тима

Учитељи, наставници

20.01.2012. и
13.05.2012.
Канцеларија
струч.службе
други део јуна
2012.
Канцеларија
струч.службе
28.06.2012.
Канцеларија
струч.службе

радни
састанак

Шил и С., Куртек
Ј, Сабо С.И.,
Гордана Радовић

Појединачни ИОП-тимови

Радни
састанак

Шили С., Куртек
Ј, Гордана
Радовић.

Сачињена је анализа
остварености циљева, ниво
постигнућа

Радни
договор

Шили С., Куртек
Ј, Гордана
Радовић

Чланови Тима

РАДНИ ДОГОВОР
– израда акциозног
плана

31.август
2011.
Канц. струч.
службе

НОСИ
ОЦИ
Куртек
Ј.,
Сабо
С.И.,
Шили
С.
Куртек
Ј.,
Шили
С.

РАДНИ
САСТАНАК
- Израда ИОП за
поједине ученике –
који су и предходне
шк.год. радили по
ИОП
- Предлагање деце
којима је потребна
индивидуализ. и
ИОП
Радни састанак:
Давање мишљења на
ИОП појединих
ученика и предлога
за усвајање
Педагошком
колегијуму
РАДНИ
САСТАНАК:
Упутства учитељима
за инициј-ална
мерења и
сачињавање педагошког профила
деце, прелими-нарни
разговор са
родитељима,

8. септембра
2011.
Канцеларија
струч.службе

форми
рани
мали
тимови

Тимов
и за
израду
ИОПмали
тимови

Сачињен је нови ИОП, предлог
за усвајање ИОП-а за
предложене ученике

Припремити
педагошке профиле
за ученике којима је
потребна подршка

13.10.2011.

ПП
служба
и
предсе
дник

Чланов
и Тима

Предложени ИОП Педагошком
колегијуму на усвајање

рад на квалитетној
сарадњи ИОП
тимова

Струч
на
служба

Чланов
и тима,
учтељи
који
имају
ученик
а
кандид
ата за
инклуз

Наставници су информисани о
законским оквирима, обавезама
везаним за инклуз.образовање,
упознати су са елементима
педаг.профила ученика

Прикупљени су
педагошки профили
Побољшање сарадње
са колегама

Радни договор Тима

ВРЕМЕ,
МЕСТО
29.август
2011.
Канцеларија
струч.службе

Канц.струч.сл
ужбе

13.10.2011.
Канц.струч.сл
ужбе

УЧЕС
НИЦИ
Чланов
и Тима

ИСХОДИ

ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ

Именовање чланова школског
тима, израда годишњег плана
рада, подела
задужења.Планирање средстава
потребних у раду са децом код
којих се примењује ИОП
Израда акциозног плана

Проширити тим на
сва 4 објекта,
укључити и
предметне
наставнике
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сакуљање података
и потребне
документације од
логопеда, лекара
итд.
РАЗГОВОР СА
РОДИТЕЉИМА
ученика-кандидата
за ИОП, израда
предлога ИОП

ивно
образо
вање
други део
октобра
континуирано

Куртек
Ј.

Учите
љи
родите
љи
ученик
а
Чланов
и тима
за ИОП

Прикупљени су подаци о
ученицима, добијена је
сагласност родитеља, сачињени
су прелиминарни ИОП

Даљи рад на
постизању
квалитетне сарадња
са родитењима и
реедукаторима

РАДНИ РАЗГОВОР:
Формирање тимова
за израду ИОП за
сваког ученика
(нови кандидати)

други део
октобра
континуирано

РАДНИ
САСТАНАК:
Израда ИОП-а за 2.
квартал (ученици за
први ИОП)

3. нов. 2011.
3. април 2012.

стручн
а
служба
,
предсе
дник
тима
мали
тим

Формирани су мали тимови,
укључени су учитељи из боравка

Даљи рад на
постизању
квалитетне сарадња
са колегама и
родитељима

Тимов
и за
израду
ИОПмали
тим
Учите
љи
деце са
ИОП

Мали тимови су конкретизовали
прелиминарне планове, сложили
су се о активностима и исходима

Праћење
напредовања свих
ученика
усклађености са
планом подршке

Праћење
остварености
циљева ИОП код
појединих ученика,
размена искустава
међу наставницима
Радни договор:
Прикупљање
педагошких
профила деце,
Планирање
потребних средстава
за рад са децом код
којих се примењује
ИОП
РАДНИ
САСТАНАК:
Анализа
остварености ИОП,
ревизија постојећих
и израда нових ИОП

Од новембра
континуирано

Усаглашени циљеви ИОП са
могућностима ученика

Израда евалуационих
листи

Учите
љи,
настав
ници

Прикупљени су педагошки
профили ученика где је потребна
подршка, дати су предлози за
потребна дидактичка средства

Аплицирање на
конкурсе, израда
пројеката ради
прибављања
потребних средстава
за рад

Шили
С.,
Куртек
Ј, Сабо
С.И.

Поједи
начни
ИОПтимови

Сачињена је анализа
остварености циљева, урађена је
ревизија ИОП, израђени су нови
ИОП

Конкурисање на
средства за стручно
усавршавање
колектива,
интензивирање
едуковања колектива

РАДНИ
САСТАНАК:
Евалуација
остварености ИОП

други део
јуна 2012.
Канцеларија
струч.службе

Шили
С.,
Куртек
Ј, Сабо
С.И.

Поједи
начни
ИОПтимови

Сачињена је анализа
остварености циљева, ниво
постигнућа

Предлози, мере,
акције за даљи рад

Евалуација, анализа
инклузивне праксе у
школи, евалуација
рада Тима

28.06.2012.
Канцеларија
струч.службе

Шили
С.,
Куртек
Ј, Сабо
С.И.

Чланов
и Тима

Сачињен је извештај о
остварености годишњег плана
рада Тима, имплементацији
инклузије у нашој школи

Сачињавање
предлога мера за
следећу школску год.

Канцеларија
струч.службе
новембар
2011.
Канцеларија
струч.службе

20.01.2012.
13.05.2012.
Канцеларија
струч.службе

Куртек
Ј.,
Сабо
С.И.
Шили
С.
Чланов
и Тима
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3.10.4.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за професионалну
оријентацију и каријерно вођење у школској 2011/12. год.

Садржај
Планирање рада

Време
реализац.
Септ., анекс
новембар

Mесто

Начин

Носиоци/учесници

школа

Договор, подела задатака,
писање плана, акционог
плана имплементације

Чалнови Тима

Регионални
центар за
струч.
усаврш.
запослених у
обр. Кањижа
Школа

Предавање, презентација,
радионица

Носиоци:
Министарство
Учесници: школски
тим за ПО: Куртек Ј,
БашићП., Брандт С.,

Планирање, договор,
писање докумената

Куртек Јудит
Башић Пајица
Брандт Слободанка

Припремање простора за
реализацију радионица,
набавка средстава,
креирање распореда
реализације и материјала за
радионице
Креирање анкета,
Анкетирање, сачињавање
група, договор са ОС и
ученицима

Школски тим за ПО

Планирање радионица,
сачињавањематеријала,
договор, извештаји,
продукти (фотографије,
портфолија, плакати)
Разговор, договор, размена
искустава, извештавање,

Куртек Јудит
Башић Пајица
Брандт Слободанка

Обука школског тима за пројекат
„Професионална оријентација на
прелазу у средњу школу“

Новембараприл

Сачињавање акционог плана за
имплементацију пројекта ,
упознавање са свим релевантним
органима школе, сачињав.анекса
год.пл. школе
Припрема за реализацију пројекта,
Едуковање наставника реализатора
пројекта и пружање индивид.
подршке

Крај
новембра
2011
децембармај

Школа

Анкетирање родитеља
пријављених ученика (сагласност
за учешће у програму), формирање
ученичких група

Крај
новембра

Школа

Реализација и мониторинг
имплементације програма ПO

децембармај

Школа

Успостављање сарадње,
партнерства у имплементацији
пројекта (ОШ 10.октобар, ОШ
Хајдуково, РЗТР)
Разговор о занимањима,
подручјима рада, средњим
школама, условима уписа

Континуира
но

Школа

Новембараприл, ЧОС

Учионица,
сајам
образовања

Предавање, презентација,
разговор

Упознавање са светом рада,
могућностима запошљавања

Контијуир.

Учионица,
сајам
образовања

Предавање, презентација,
разговор

Тим за ПО, Од.
старешина, педагог,
психолог, стручњаци
из средњих школа
од. Старешине
Педагог, психолог,

Разговори о занимањима у оквиру
редовне наставе

Континуира
но

Школа

Разговор, примери

Наставници

Посета сајма образовања - Дани
каријере

април

Разгледање продуката,
материјала, презентација,
разговор

Од.старешина,

Литерарни и ликовни радови на
тему занимања
Израда плаката о средњим
школама у окружењу

Фебруар
/март
Април /мај

Сајам
Техничка
школа
Суботица
Кабинет

Израда ликовних радова

Кабинет за
техничко

Прикупљање материјала,
слика, прављење плаката

Предметни
наставници
Слободанка Брандт и
тим ученика 8.
разреда
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Школски тим за ПО

Школски тим за ПО

Испитивање општих и
специфичних способности ученика

Децембар

Учионица

Психолошки тестови

Психолог

Испитивање професионалних
опредељења

април

Учионица

Тест ТПО, обрадаи
анализа реазултата,
разговор са ОС

Психолог, педагог

Индивидуално саветовање ученика
и родитеља

Март-мај

Кабинет
стручне
службе

Разговор

Психолог, педагог,
од.старешина

Родитељски састанци на тему
уписа у средње школе

Април и мај

Учионица

Предавање, презентација

Од.старешина,

Упознавање ученика са условима
уписа у средње школе-конкурс

Април-мај

Учионица

Предавање, презентација

Од. старешина,
педагог

Гостовање средњих школапрезентације

март-мај

Учионица

Презентација, предавање,
разговор

Посета средњих школа –„Отворена
врата“

Мај

Суботичке
средње школе

Презентација, разговор,
разгледање

Наставници средњих
школа, Од.
старешина, психолог,
педагог
Представници
средњих школа,
родитељи

Председник Јудит Куртек, педагог
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3.11. Комисије школе
3.11.1. Комисија за екскурзије
Слађана Гагић - председник, проф.разр. наставе
Рудолф Вајс, проф.историје
Хербут Роберт, проф.географије
Кобрехел Ленке, проф.разр. наставе
Светлана Михајловић, проф.разр. наставе
3.11.2.Комисија за културну и јавну делатност
Милица Чубрило – председник, проф.српског језика
Тамаш Шандор, проф.музичке културе
Петраш Теодора, проф.мађарског језика
Ксенија Перкучин Џелебџић, проф.разр. наставе
Кривек Ема, проф.разр. наставе
Јесенски Габор, проф.разр. наставе
Веребеш Геза, проф.ликовне културе
Нађ Варга Ката, проф.разр. наставе
3.11.3.Комисија за спровођење завршног испита
Магда Фехервари – председник, директор
Пајица Башић, заменик директора
Гордана Поњаушић, секретар
Куртек Јудит, педагог
Дудаш Агнеш, библиотекар
Одељењске старешине осмих разреда
3.11.5.Конкурсна комисија
Магда Фехервари - председник, директор школе
Пајица Башић, заменик директора, проф.географије
Бурањ Ирен, заменик директора
Гордана Поњаушић, секретар школе, правник
3.11.6.Комисија за инвентар и наставна средства
Зорка Куљић - преседник, проф.разр. наставе
Бурањ Ирен, помоћник директора
Дудаш Агнеш, библиотекар
Дунаи Атила, проф.разр. наставе
Зораје Илдико, проф.разр. наставе
Љиљана Радојчић, проф.разр. наставе
Александар Неорчић, проф.информатике
Пеновац Рожа, административни радник
Порколаб Миклош, помоћни радник
3.11.7.Комисија за јавне набавке
Гордана Поњаушић - председник, секретар школе, правник
Бало Золтан, проф.техничког и инф. образовања
Милорад Ковачевић, проф.физике
Порколаб Миклош, помоћни радник
3.11.8.Комисија за безбедност и заштиту на раду
Пајица Башић - председник, проф.географије
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Јухас Шандор, проф.физичког васпитања
Дунаи Атила, проф.разр. наставе
Нађ Варга Ката, проф.разр. наставе
3.11.9.Дисциплинска комисија
Гордана Поњауши - председник, секретар школе
Бурањ Ирен, заменик директора
Куртек Јудит, педагог
Сабо Секе Изабела, психолог
Одељењски старешина
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3.11.6.Извештај о реализацији годишњег програма рада Комисије за инвентар и наставна
средства за школску 2011/12. годину
Чланови: Зорка Куљић,председник, Неорчић Александар,Глигорић Снежана,Зораје Илдико,Дунаи Атила, Дудаш
Агнеш, Пеновац Рожа, Порколаб Миклош.
Опис програма/активности
Време
Начин
Носиоци
Учесници
и место
програма

29.августа 2011.
Израда годишњег плана рада
учионица

Састанак у вези сумирања
предлога чланова стручних
већа о потреби за набавком
наставних средстава и
материјала за потребе школе

6.септембар
2011.

Формирање комисије за попис
нефинансијске имовине у
сталним средствима и
финансијске имовине у
дугорочним и краткорочним
пласманима,новчаних
средстава, потраживања и
обавеза и остале имовине,на
основу Правилника о начину и
роковима вршења пописа

Остали чланови
комисије

Неорчић
Александар,
Глигорић
Снежана
Зорка Куљић
Чланови
комисије:
Зорка Куљић,
Дунаи Атила,
Неорчић
Александар,

Миланковић
Лидија,
председник
Актива за
ШРП
Чланови Школског
одбора

пописивање
инвентара,
унос података у рачунар
израда
извештаја

Зорка Куљић
Неорчић
Александар
Дунаи Атила
Зорка Куљић
Пеновац Рожа

Наставници
школе

сумирање
података

Неорчић
Александар,
Глигорић
Снежана
Зорка Куљић

Миланковић
Лидија,
председник
Актива за
ШРП

учионица

учионица

15.децембар
2011.

предлагање,
дискусија,
израда
формулара
сумирање
података

учионица
20.децембар
2011.

договарање,
предлагање

учионица

Пописна комисија врши попис

од 27.12.2011.
до 5.01.2012.

Израда извештаја о попису

школске зграде
10.јануар 2012.
школа
20. јун 2012.

Анализа и сумирање
добијених података оупотреби
и исправности наставних
средстава

Неорчић
Александар,Гли
горић Снежана,
ЗорајеИлдико,
Дунаи Атила,
Зорка Куљић
Глигорић
Снежана,
Дунаи Атила,
Зорка Куљић
Дудаш Агнеш
Пеновац Рожа
Неорчић
Александар,
Глигорић
Снежана
Зорка Куљић

анализа и
сумирање
података

11.октобар 2011.
Договор око израде формулара
за вођење евиденцје о
учесталости употребе и
исправности наставних
средстава
Анализа и сумирање
добијених података о
употреби и исправности
наставних средстава

предлагање,
дискусија,дого
варање,сумира
ње података

учионица

Председници
стручних већа
нижих и виших
разреда
Миланковић
Лидија,
председник
Актива за
ШРП

Управа школе

Директор

Председник: Зорка Куљић
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3.11.9.Извештај о реализацији рада Дисциплинске комисије за школску 2011/12. годину
ПРЕГЛЕД ОДРЖАНИХ ДИСЦИПЛИНСКИХ ПОСТУПАКА ПРОТИВ УЧЕНИКА
Време
Назив
Носиоци
22.12.2011.
Физичко насиље
Стручна служба
1
Од.старешина
21.09.2011.
Физичко насиље
Стручна служба
2
Од.старешина, директорица
08.10.2011.
Физичко насиље
Стручна служба
3
Од.старешина
26.10.2011.
Психичко/сексуално насиље
Стручна служба
4
Од.старешина
14.11.2011.
Физичко насиље
Стручна служба
5
Од.старешина
14.11.2011.
Физичко насиље
Стручна служба
6
Од.старешина, директорица
28.10.2011.
Психичко насиље
Стручна служба,
7
Од.старешина,Пом.директ.
24.10.2011.
Тежа повреда
Стручна служба
Од.старешина
Секретар школе
8
Пом.директора
02.11.2012.
Повреда забране
Стручна служба
Од.старешина
9
Пом.директора
24.11.2011.
Тежа повреда
Стручна служба
Од.старешина
10
Секретар школе
07.12.2011.
Тежа повреда
Стручна служба
Од.старешина
11
Секретар школе
13.12.2011.
Физичко насиље
Стручна служба
12
Од.старешина
22.02.2012.
Физичко насиље
Стручна служба
Од.старешина
13
Пом.директора
16.03.2012.
Психичко насиље
Стручна служба
14
Од.старешина, директорица
02.04.2012.
Физичко и емоционално
Стручна служба
насиље
Од.старешина
15
Секретар школе
26.03.2012.
Физичко насиље
Стручна служба
Од.старешина
16
Секретар школе
28.03.2012.
Физичко насиље
Стручна служба
17 02.04.2012.
Од.старешина
18.04.2012.
Физичко насиље
Стручна служба
Од.старешина
18
Секретар школе
Контин. од
Психичко насиље
Стручна служба
19 фебр.-марта
Од.старешина
17.05.2012.
Физичко насиље
Стручна служба
20
Од.старешина
Континуирано Непоштовање правила
Стручна служба
21 током шк.год.
понашања
Од.старешина
25.05.2012.
Недолично понашање на часу
Стручна служба
22
10.05.2012.
Злоупотреба информационих
Стручна служба
23
технологија
Од.старешина

* Извештаји о раду осталих комисија налазе се у школској документацији
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Начин
Дисциплински поступак
(28.12.2011.)
Дисциплински поступак
(27.09.2011.)
Дисциплински поступак
(10.10.2011.)
Дисциплински поступак
(02.11.2011.)
Дисциплински поступак
(14.11.2011.)
Дисциплински поступак
(14.11.2011.)
Дисциплински поступак
(25.11.2011.)
Дисциплински поступак
(25.11.2011.)
Дисциплински поступак
(25.11.2011.)
Дисциплински поступак
(29.11.2011.)
Дисциплински поступак
(25.11.2011.)
Дисциплински поступак
(21.12.2011.)
Дисциплински поступак
(29.02.2012.)
Дисциплински поступак
(19.03.2012.)
Дисциплински поступак
(03.04.2012.)
Дисциплински поступак
(04.04.2012.)
Дисциплински поступак
(04.04.2012.)
Дисциплински поступак
(25.04.2012.)
Дисциплински поступак
(17.05.2012.)
Дисциплински поступак
(21.05.2012.)
Дисциплински поступак
(24.05.2012.)
Дисциплински поступак
(30.05.2012.)
Дисциплински поступак
(11.05.2012.)

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА, УСПЕХ У УЧЕЊУ, ВЛАДАЊЕ, ИЗОСТАНЦИ

4.1.Реализација часова обавезне, изборне и факултативне наставе
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4.1.Реализација часова обавезне, изборне и факултативне наставе
4.1.1. Реализација часова у нижим разредима
4.1.1.1.Реализација наставе из обавезних предмета

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

математика

неостварено

старни језик

900
1080
720
720
3420

900
1080
720
720
3420

0
0
0
0
0

900
900
900
900
3600

900
900
900
900
3600

0
0
0
0
0

360
360
540
540
1800

356
354
538
534
1782

4
6
2
6
18

720
792
648
648
2808

713
780
642
645
2780

7
12
6
3
28

1800
1980
1620
1620
7020

1800
1980
1620
1620
7020

0
0
0
0
0

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

физичко васп.

планирано

музичка култ.

неостварено

ликовна култ.

остварено

прир и друш

планирано

свет око нас

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑1-4

Српски ј. (немат)

остварено

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑1-4

Мађарски (мат)

планирано

РАЗРЕД

Српски ј. (мат)

720
792
0
0
1512

720
791
0
0
1511

0
1
0
0
1

0
0
648
648
1296

0
0
649
648
1297

0
0
0
0
0

360
792
648
648
2448

361
792
646
648
2447

0
0
2
0
2

360
396
324
324
1404

359
395
324
324
1402

1
1
0
0
2

1008
1188
972
972
4140

1006
1185
973
972
4136

2
3
0
0
5
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4.1.1.2.Реализација часова изборне и факултативне наставе и осталих облика О-В рада у
нижим разредима
veronauka
prav.

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

čuvari prirode

остварено

građansko vasp.

планирано

veronauka islam

РАЗРЕД

veronauka kat

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑ 1-4

360
396
324
324
1404

356
390
320
323
1389

4
6
4
1
15

108
216
108
144
576

106
208
107
144
565

2
8
1
0
11

72
108
72
108
360

66
90
54
99
309

6
18
18
9
51

288
216
288
180
972

279
207
286
180
952

9
9
2
0
20

324
360
324
108
1116

323
358
324
108
1113

1
2
0
0
3

Слободане
активности

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

ЧОС

неостварено

mađ.jez.dr.sred.

остварено

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑1-4

Рука у тесту

планирано

РАЗРЕД

narodna
tradicija

36
0
0
180
216

36
0
0
180
216

0
0
0
0
0

0
36
0
36
72

0
36
0
36
72

0
0
0
0
0

360
432
288
288
1368

354
423
282
287
1346

6
9
3
1
19

360
396
324
324
1404

353
386
317
322
1378

8
10
7
2
27

324
396
324
324
1368

319
387
316
320
1342

7
8
8
4
27

4.1.1.3.Реализација ЧОС
*Детаљан приказ по одељењима у прилогу бр.3.
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4.1.2.Реализација часова у вишим разредима
4.1.2.1.Реализација наставе из обавезних предмета
неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

neostvareno

0

324

325

0

540

542

0

360

359

1

360

358

2

288

290

0

324

322

2

432

429

3

360

362

0

180

180

0

288

288

0

324

324

0

432

432

0

360

359

1

180

180

0

272
1208

272
1210

0
0

204
1176

205
1176

0
2

408
1812

407
1810

1
4

340
1420

341
1421

0
2

170
890

170
888

0
2

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

neostvareno

Математика

планирано

Физика

неостварено

Географија

остварено

Историја

планирано
360

351

9

180

181

0

180

174

6

0

0

0

720

720

0

180

179

1

360

358

2

360

354

6

360

360

1

720

719

1

180

176

4

360

357

2

360

358

2

360

360

0

720

720

0

170
890

168
874

2
16

340
1240

338
1234

2
6

340
1240

337
1223

3
17

340
1060

339
1059

1
2

680
2840

680
2839

0
1

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

360

0

360

360

0

360

361

0

360

359

1

360

350

10

360

359

1

360

359

1

360

360

0

360

360

0

360

362

0

340
1420

338
1416

2
4

340
700

340
700

0
0

340
1420

330
1400

10
20

340
1420

337
1419

3
4

неостварено

360

планирано

неостварено

Физичко в.

остварено

Техничко о.

планирано

Хемија
остварено

Разред
Разред

Ликовна к.

360

Биологија

∑5
∑6
∑7
∑8
5-8

Енглески ј

360

Музичка к

∑5
∑6
∑7
∑8
5-8

мађарски (мат)

остварено

∑5
∑6
∑7
∑8
5-8

српски (немат)

планирано

Разред

српски (мат)

90

4.1.2.2.Реализација часова изборне и факултативне наставе у вишим разредима

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

Грађанско в

362

0

180

178

2

72

72

0

72

63

9

180

173

7

360

360

0

180

178

2

72

72

0

36

30

6

144

144

0

360

359

1

180

180

0

36

36

0

180

180

0

340

339

1

170

168

2

34

34

0

170

169

0

1420

1420

2

710

704

6

214

214

0

674

666

7

15

Мађарски језик

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

информатика

неостварено

Изабр спорткошарка

93

остварено

Изабр спортфудбал

108

планирано

Разред

верон. Ислам

360

Изабр спортодбојка

∑5
∑6
∑7
∑8
58

веронаука
прав

остварено

∑5
∑6
∑7
∑8
58

Веронаука кат

планирано

Разред

немачки језик

180

173

7

180

173

7

0

0

0

180

178

2

144

142

2

180

178

2

180

178

2

0

0

0

180

180

0

144

144

0

180

181

0

180

176

4

144

142

2

170

169

1

34

34

0

170

169

1

68

68

0

710

701

10

394

385

9

710

703

7

500

496

4

0

0
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0

4.1.3. Реализација допунске наставе
Реализација допунске наставе у нижим разредима
Мађарски језик
планирано одржано
бр.уч.
450
74
468

Српски језик
планирано одржано
540
526

бр.уч.
144

Енглески језик
планирано одржано
бр.уч.
288
256
49

планирано
1008

Математика
одржано
984

бр.уч.
223

Српски језик као нематерњи
планирано одржано
бр.уч.
72
59
12

Реализација допунске наставе у вишим разредима
Мађарски језик
планирано одржано
бр.уч.
90
88
18

Српски језик
планирано одржано
180
168

бр.уч.
70

Енглески језик
планирано одржано
бр.уч.
163
163
77

планирано
180

Математика
одржано
181

бр.уч.
152

планирано
31

Историја
одржано
31

бр.уч.
26

планирано
39

Географија
одржано
39

бр.уч.
17

планирано
75

Физика
одржано
75

бр.уч.
54

планирано
70

Хемија
одржано
70

бр.уч.
44

Немачки језик
планирано одржано
бр.уч.
74
74
85

планирано
82

Биологија
одржано
82

бр.уч.
24

4.1.4. Реализација додатне наставе
Реализација додатне наставе у нижим разредима
Мађарски језик
планирано одржано бр.уч.
36
33
9

Српски језик
планирано одржано бр.уч.
36
36
11

Енглески језик
планирано одржано бр.уч.
144
128
35

Математика
планирано одржано
288
280

бр.уч
49

Реализација додатне наставе у вишим разредима
Мађарски језик
планирано одржано бр.уч.
88
87
17

Српски језик
планирано одржано бр.уч.
142
139
29

Немачки језик
планирано одржано бр.уч.
47
47
4

Енглески језик
планирано одржано бр.уч
123
123
23

Историја
планирано одржано
31
31

Географија
планирано одржано
19
19

Биологија
планирано одржано
76
76

планирано
55

планирано
50

Физика
одржано
50

бр.уч.
18

бр.уч.
26

планирано
151

бр.уч.
6

Математика
одржано
151

92

бр.уч.
78

бр.уч.
13

Техничко образовање
планирано одржано
бр.уч.
104
104
18

Хемија
одржано
55

бр.уч
20

4.1.5. 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) је описана код остваривања посебних програма
школе.
Припремна настава за поправни испит је описана код поправних 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. Како је завршни испит обавезан за све ученике, сви су
похађали припремне часове.
одељења са бројем ученика
Предмет/наставник

Математика
Матерњи језик
мађарски
Матерњи језик
српски

8.a

8.б
Гунич Јолан
18

Гунич Јолан
18
Балинт Иштван Петраш Теодора
20
20

8.ц

8.1

Бурањ Жужана Фехервари Акош
18
18
Сабо Естер
20
Илић Ружа
20
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8.2
Фехервари Акош
18

Чубрило Милица
20

4.2. Успех, владање, изостанци
4.2.1.Резултати на такмичењима
РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА 2011/12

матерњи-српски

матерњи-мађарски

ликовна култура

математика

физичко васпитање

техничко

немачки језик

енглески језик

биологија

историја

физика

музичка култура

хемија

верска настава

Општинско

Окружно

Републичко

школско

покрајинско

иностранство

кенгур

1.место

Ранг

одељење

Предмет

2.разр.

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

1

0

1

0

0

0

3.разр.

0

0

38

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

25

0

10

3

3

0

2

6

4.разр.

0

1

14

6

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

6

0

9

3

4

0

3

5

5.разр.

2

4

8

5

3

2

0

0

0

0

0

1

0

0

7

1

4

3

6

3

0

3

6.разр.

0

5

3

4

2

2

0

0

0

0

0

0

0

5

11

0

1

4

2

3

0

2

7.разр.

0

1

7

3

11

1

0

0

0

4

4

0

3

3

17

1

4

2

7

5

0

7

8.разр.

2

11

7

5

8

6

2

2

3

0

8

7

10

0

17

1

1

3

3

4

0

7

СВЕГА

5

23

79

28

24

11

2

2

3

4

12

9

13

12

85

3

30

18

26

15

5

30

2.2.Дипломе
12 ученика осмих разреда је добило Вукову диплому, 28 ученика посебне дипломе.
Ђаци генерације школске 2011/12.године били су Лакић Јефимија из 8.1одељења и Тот Кристиан
из 8.б одељења.
Ученици са Вуковом дипломом
Одељ.
8.1
8.1
8.1
8.2
8.а
8.а
8.а
8.а
8.б
8.б
8.б
8.б

Имена ученика
Лакић Јефимија
Леденски Ања
Богић Теодора
Чикарић Вукосав
Вашархељи Вивиен
Бодочи Анита
Нађ Чаба
Такач Леила
Чупак Викторија
Тотх Кристиан
Петер Роланд
Њерш Санела
12

94

За 5.00 успех од 4-8. разреда подељено је 87 похвалница
разред
4.разр.
5.разр.
6.разр.
7.разр.
8.разр.
СЕГА

Похвалнице
5,00

35
26
12
13
1
87

4.2.3. Резултати поправних и разредних испита
Од укупно 1089 ученика, 5 ученика (0,46%) су остала неоцењена (2 ученика из нижих и 3 ученика из виших
разреда). Ни један од 5 ученика није изашао на разредни испит, с тога понављају разред.
1. Коломпар Ђулијана (1.3) – није изашла на разредни испит, понавља 1. разред
2. Кајтази Кемран (1.3) - није изашао на разредни испит, понавља 1. разред
3. Губич Тибор (5.а) ) - није целе године похађао школу а није није изашао ни на разредни испит, понавља 5.р.
4. Новаковић Душан (5.1) - није целе године похађао школу, није није изашао на разредни испит, понавља 5. р
5. Лукач Ботонд (7.ц)- због болести није похађао наставу и није могао изаћи на рзредни испит.
3 ученика( 0.28%)ученика је упућено на поправни испит у августу. 2 ученика је положило испите, док 1 се ученица
није појавлила-па самим тим понавља разред.
1. Петреш Ален (6.б)-положио је
2. Хорват Немања (6.2)-положио је испите из математике и српског језика
3. Краснићи Махмудика (6.2)

4.2.4. Постигнућа ученика 8. разреда на завршном испиту
Завршни исппит је полагало свих 111 ученика осмог разреда: 64 ученика на мађарском и
47ученика на српском језику.
Преглед резултата ученика из матерњег језика:
Mатерњи језик (просечан бод из мађарског као матерњег језика био је 10,5 док из српског језика
као матерњег 13,5)
мађарски ј.

%

српски ј.

%

0-5 бодова

6

9.38%

4

8.51%

5.5-10 бодова

31

48.44%

16

34.04%

10.5-15 бодова

25

39.06%

17

36.17%

15.5-20 бодова

2

3.13%

10

21.28%

64

100.0%

47

100.0%

Mатематика(просечан бод 8,5)
математика

%

0-5 бодова

43

38.7%

5.5-10 бодова

37

33.3%

10.5-15 бодова

22

19.82%

15.5-20 бодова

9

8.11%

111

100.0%
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Успешност ученика осмог разреда при упису у средњу школу на жељени профил:
Листа жеља :
Ред.бр.жеље
Бр.уч.
%
1. жеља
69
62
2. жеља
23
21
3. жеља
11
10
4. жеља
2
2
5. жеља
2
2
6. жеља
2
3
10. жеља
1
1
свегa
111
4.2.5.Успех ученика по стандардима постигнућа-годишња тестирања
Тестирање 4.разреда

предмет
Српски језикматерњи
Мађарски језикматерњи
Математика
ППД

одељења
4/ а,б,ц,д,км

Осн. ниво
73 %

Средњи ниво
82%

Напредни н.
63%

просек
74%

4/1,2,3,кс

63%

60%

29%

51%

4/ а,б,ц,д,км
4/1,2,3,кс
4/ а,б,ц,д,км
4/1,2,3,кс

75%
69%
56%
59%

45%
54%
42%
58%

23%
20%
59%
33%

49%
49%
50%
56%

Прилог бр.4.-Приказ резултата по задацима, ученицима, одељењима

Тестирање 7. Разреда
предмет
одељења
Математика
7/ а,б, ц, 1, 2

Основни ниво
62.54%

Средњи ниво
36.19%

Напредни ниво
15.24%

Мађарскиматерњи језик
Српски-матерњи
Историја

7/ а,б,ц

53.23%

30.15%

25.37%

7/ 1,2
7/ а,б,ц,1,2

39.18%

28.85%

20.19%

Географија

7/ а,б,ц,1,2,

60.00%

23.10%

25.08%

Физика

7/ а,б,ц,
7/ 1,2
7/ а,б,ц, 1, 2

12.41%
53.20%

28.29%
31.16%

12.11%
28.73%

Билогија

Прилог бр.4.-Приказ резултата по задацима, ученицима, одељењима)

Тестирање 5. и 6. Разреда-у прилогу бр.4
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4.2.6.Успех ученика на крају школске 2011/12.године

% неоцењених

0

0.0%

1+2

0.7%

2

1.4%

177 177 100.0% 95 53.7% 48 27.1% 32 18.1%

0

0.0%

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

3.

171 169 98.8% 73 42.7% 51 29.8% 22 12.9%

2

1.2%

2

2

1.2%

0

0.0%

0

0.0%

4.

129 129 100.0% 70 54.3% 36 27.9% 23 17.8%

0

0.0%

0

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1-4. 620 615 99.19% 238 38.39% 135 21.77% 77 12.42%

3 0.48%

3

2

0.32%

3

0.48%

2

0.32%

2-4. 477 475 99.58% 238 49.90% 135 28.30% 77 16.14%

2 0.42%

2

2

0.42%

3

0.63%

0

0.00%

143 140 97.9% -

2.

неоцењени

1

1.

преводе се

0.7%

број ученика

1

разред

% понављача

-

НЕОЦЕЊЕНИ

понављају

-

% преведених

% добрих

-

укупан бр недовољних
оцена

са добрим успехом

-

% недовољних

% врло добрих

-

са незадовољавајућим
успехом

са врло добрим
успехом

НЕДОВОЉАН УСПЕХ

% одличних

са одличним успехом

% позитивних

са позитивним
успехом

ПОЗИТИВАН УСПЕХ

5.

146 141 96.6% 50 34.2% 59 40.4% 32 21.9%

3

2.1%

3

-

-

3+2

2.1%

2

1.4%

6.

105 103 98.1% 38 36.2% 36 34.3% 27 25.7%

2

1.9%

2

-

-

2

1.0%

0

0.0%

7.

107 106 99.1% 36 33.6% 41 38.3% 29 27.1%

0

0.0%

0

-

-

0+1

0.0%

1

0.9%

8.

111 111 100.0% 39 35.1% 46 41.4% 26 23.4%

0

0.0%

0

-

-

-

0.0%

0

0.0%

5-8. 469 461 98.29% 163 34.75% 182 38.81% 114 24.31%

5 1.07%

5

0

0.00%

8

1.71%

3

0.64%

1-8. 1089 1076 98.81% 401 36.82% 317 29.11% 191 17.54%

8 0.73%

8

2

0.18%

11

1.01%

5

0.46%

4.2.6.Владање и изостанци ученика

неоправдни
изостанци

свега изостанака

изостанака по
ученику

примерно

врло добро

неоцењено

1.
2.
3.
4.
1-4.
5.
6.
7.
8.
5-8.
1-8.

143
177
171
129
620
146
105
107
111
469
1089

6438
8297
6393
5488
26616
9734
8176
5995
6044
29949
56565

1021
48
227
144
1440
166
249
188
312
915
2355

7459
8345
6620
5632
28056
9900
8425
6183
6356
30864
58920

52
47
39
44
45
67.8
80.2
57.8
57.3
65.8
54.10

141
177
165
127
610
136
99
102
106
443
1053

0
0
7
2
9
7
5
3
3
18
27

0
0
0
0
0
2
0
1
0
3
3
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укупно
изречених мера
усмена опомена
од. стар.
укор
одељењског
укор
старешине
одељењског
већа
укор директора

оправдани
изостанци

МЕРЕ

број ученика

ВЛАДАЊЕ

разред

ИЗОСТАНЦИ

1
4
7
20
32
30
20
21
34
105
137

1
4
3
10
18
13
4
8
15
40
58

0
0
6
10
16
15
2
9
12
49
65

0
0
0
0
0
2
1
3
3
10
10

0
0
0
0
0
0
0
1
3
5
5

5. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

5.1.Екскурзије
5.2.Извештај о продуженом боравку
5.3.Реализација слободних активности
5.3.1. Реализација рада слободних активности у првом циклусу
5.3.2.Реализација рада слободних активности у другом циклусу
5.4.Рад ученичких организацдија
5.4.1. Црвени крст
5.4.2.Ђачки парламент
5.4.3. Дечји савез
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5. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
5.1. Екскурзије
Екскурзијом у школској 2011/2012.год. су били обухваћени сви ученици од 1-8 разреда.
Дестинације и трајање екскурзије су одабране према узрасту ученика као и садржаји екскурзије
који омогућавају реализацију постављених циљева.
Комисија за екскурзије је на основу сугестија одељењских и стручних већа а у складу са
Правилником о програму за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу осн.образовања и
васп. дала предлог плана и програма екскурзија Савету родитеља школе који је уз мање измене
усвојио план.
За ученике од првог до петог разреда школа је организовала једнодневне-, а за ученике од 6. до 8.
разреда дводневне екскурзије.
РАЗРЕД

Датум

МЕСТО

Бр. учитеља/
разр.
старешина

1

10.5. 2011.

Суботица – Мали Иђош – Катаи салаш

2

11.5. 2011.

Суботица – Бечеј - Србобран

8

3

17.5. 2011.

Суботица – Петроварадин –Сремски Карловци

8

4

18.5. 2011.

Царска Бара – Идвор – Ковачица

6

Келебија
комбин.
5

12.5. 2011.

Суботица – Бечеј - Србобран

5

19.5. 2011.

Суботица – Београд –Суботица

6

99

Укупан бр.
ученика

130
120
96

121

6

13-4. 5. 2011.

7

20-21.5. 2011.

8

6-7-8. 5. 2011.

Суботица – Бања Љиг – Ваљево
Суботица – Топола- Опленац – Ресавска
Пећина
Суботица – Тршић – Тара

7

74

59

5.2.Рад продуженог боравка
У два објекта школе ради 4 група продуженог боравка , 2 групе у централној школској згради и 2
групе у издвојеном објекту у Шабачкој улици, где је због недостатка простора рад организован у
две одвојене учионице.
Боравак је отворен сваким радним даном од 8.00-18.00 часова. Учитељи раде у две смене, од 8-12 и
од12-18 часова.
Деца у боравку имају могућност да усвајају знања, вештине и способности под стручним
педагошким надзором учитеља, да се играју, релаксирају, организовано проводе своје слободно
време. Кроз разне садржаје и активности уче комуникацијске вештине, развијају смисао за тимски
рад, толерацнцију, оспособљавају се за примену разних техника учења, рационално планирање и
коришћење времена, развијају пажњу, самосталност и уредност.
Боравком у централној школи је на крају школске године било обухваћено 62 ученика нижих
разреда, а у завишности од потреба родитеља, у току године овај број се понекад повећало а некад
се смањило. Пошто је био интересовања за то организовали смо набавку ручка из ресторана
„НЕПКЕР“ по цени од 130 динара- број деце који су ручали у школи је варирало од 13 до 20.
Боравак је опремљен друштвеним играма, дидактичким играма, играчкама, књигама, ЦД плејером,
ТВ-апаратом уз диги ТВ, ДВД плејером, као и местом за учење и рад деце, унутар боравка је и
лавабо. За поједине ученике са посебним потребама пружа се помоћ у усвајању њиховог програма
индивидуално (по ИОП), а код појединих ученика са слабије развијеним вештинама учитељи
обавлљају индивидуални корективни рад (вежбе графомоторике, крупне моторике, оријентације,
говора).
У Шабачкој улици боравак је због недостатка простора био организован у две мање просторије са
бројем ученика од 89. Школа има поткровље који се може преуредити у простран боравак, и тако
би овај вид рада са ученицима подигао на виши ниво јер рад у 2 мале учионице како се то одвијало
протекле школске године је напоран за учитеља и за децу је скучен простор. боравак је опремљен
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друштвеним играма, дидактичким играма, играчкама, књигама, ЦД плејером, и местом за учење и
рад деце, унутар боравка је и лавабо. За групу ученика који не владају српским језиком, (језиком
наставе), ту се одвијало и учење српског језика.
За ученике са посебним потребама обезбеђена је стручна помоћ у усвајању њиховог програма
индивидуално (по ИОП), а код појединих ученика са слабије развијеним вештинама учитељи
организују индивидуални корективни рад (вежбе графомоторике, крупне моторике, оријентације,
говора, богаћење лексичког фонда).
централна

Шабачка

1. разред

24

28

2. разред

25

29

3. разред

6

16

4. разред

7

16

5., 6., 7. разред

1+1+2
66

89

5.2.1.Извештај о реализацији годишњег програма рада стручног већа учитеља продуженог
боравка за школску 2011/12.год.
1.Чланови актива: Централна школа: Пејовић Изабела, Чикош Тимеа; Шабачка школа:Нумановић Алма,Сакач
Елвира, Николић Рита
2.Преглед активности већа
А.
већа
2

Седнице

Б. Други вид рада
већа

В.Стручна усавршавања:
-семинари

Д. Слободне активности

4 рад у паровима,
договор,
израда
материјала

Педагогија искуства,
Емпиријска педагогија, 1
учесник

Годишња добан (27)
Животињски и биљни свет (30)
Чување околине (21)
Чување здравља (21)
Празници, народна традиција (45)
Музика и игре (18)
Разно (18)

Стручни дан, 1 учесник

3. Опис активности
В. Стручна усавршавања:
- Семинари:
Емпиријска педагогија, 01.06.2012., Удружење орг.слоб.актив., Стара Моравица, 21 сати, Тимеа Чикош, веома
употребљив.
Стручни дан, 22.10.2011., Удружење орг.слоб.актив., Стара Моравица, један дан, Тимеа Чикош, Елвира Сакач, веома
употребљив.
Конференција о образовању, 25.02.2012., Удружење просветних радника мађара Северне Бачке, Елвира Сакач, беома
употребљив.
Ђ.Слободне активности
Област /предмет

Назив

Бр. уч. по
разредима
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Фонд
часова

Носиоци остваривања

Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Музичка култура
Физичко васпитање
Српски језик
Мађарски језик

Годишња добан (27)
Животињски и биљни свет
(30)
Чување околине (21)
Чување здравља (21)
Празници,народна традиција
(45)
Музика и игре (18)
Разно (18)

1.разред: 24
2.разред: 16

180

Пејовић Изабела
Чикош Тимеа
Нумановић Алма
Сакач Елвира
Николић Рита

II. Извештај стручног већа о реализацији школског програма
4. Коришћени уџбеници, радне листе:
1. разред:
 MАЂАРСКИ ЈЕЗИК – ERDÉLY LENKE: ÁBÉCÉSKÖNYV, TANULJUNK OLVASNI! , TANULJUNK
ÍRNI!BALÁZS MAGDOLNA-FARKAS ERIKA-JUHÁSZ VALÉRIA:OLVASÓKÖNYV
 MAТЕМАТИКА- OLIVERA TODOROVIĆ-SRĐAN OGNJANOVIĆ
 СВЕТ ОКО НАС- DR. MARINKOVIĆ SIMEON-MARKOVIĆ SLAVICA
 МАТЕМАТИКА– О.ТОДОРОВИЋ ,С. ОГЊАНОВИЋ
 СРПСКИ ЈЕЗИК - А. ИВКОВИЋ,С. ЈОВАНОВИЋ
 СВЕТ ОКО НАС - Љ. НОВКОВИЋ , Б.ТРЕБЈЕШАНИН
2. разред:
 МАЂАРСКИ ЈЕЗИК –ЕРДЕЉИ ЛЕНКЕ – ЧИТАНКА, РАДНИ ЛИСТ
 МАТЕМАТИКА-ОЛИВЕРА ТОДОРОВИЋ,СРЂАН ОГЊАНОВИЋ-УЏБЕНИК И РАДНИ ЛИСТ
 СРПСКИ ЈЕЗИК-НАТАША ДОБРИЋ-УЏБЕНИК, РАДНИ ЛИСТ
 СВЕТ ОКО НАС-ДР МАРИНКОВИЋ СИМЕОН, МАРКОВИЋ СЛАВИЦА-УЏБЕНИК
5. Ниво остварености стандарда/ циљева редовне наставе по предметима и разредима
У школској 2011/2012. години је било планирано 180 активности. Од тога је реализовано исти број са надокнадама због
ванредног стања.
6. Допунска настава-остварење, ефекти
У сарадњи са стручном службом, са учитељицама и родитељима/старатељима смо са децом који имају потешкоћа у
учењу преузели корективне мере – радили по индивидуалним плановима које смо добијали од стране разредног
старешине (усмено). Корективне мере су вршене из следећих предмета: српски језик, мађарски језик, математика, свет
око нас, енглески језик. 20 ученика је редовно похађало ове часове. Код већине ученика (отприлике 15 ученика) је
евидентиран напредак.
8.Ученици са тешкоћама у школском напредовању: ИОП/ диференцијација
-Ученици са ИОП( број ученика, име, одељење, предмети, напредовање по зацртаним циљевима/степен
успешности, мере за наредни период):
Јанкул Бобо; 1/1; математика, српски језик; ученик је напредовао по индивидуалном плану који је за њега састављен;
због изостанка из школе, неке области смо морали више пута обрађивали; и убудуће ћемо радити по ИОП-у.
Мишколци Б. Никола; 2/4; математика, српски језик; ученик је напредовао по индивидуалном плану који је за њега
састављен; ученик је напредовао по индивидуалном плану који је за њега састављен;
Ученици који имају неке потешкоће али нису евидентирани у дневнику, због накнадног пријављивања у боравак су:
Лађак Бригита 2/ц, Бошњак Ервин 3/б, Губић Г. Даниел 2/ц, Стипић Атила 3/1
6. Коришћени уџбеници, радне листе по предметима и разредима
(предмет, аутор, издавач, задовољство
садржајем, квалитетом радног материјала)
Литература за боравак не постоји, стога смо користили разне књиге, уџбенике, радне листове, новине, интернет,
наставне листиће, и друга наставна средства из српског језика, математике, свет око нас, природе и друштва, мађарског
језика од 1-4. разреда.
Председник: Пејовић Изабела

5.3.Реализација слободних активности
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5.3.1. Реализација рада слободних активности у првом циклусу
1.РАЗР
Област /предмет

Фонд
часова
36
ЧАСОВА
ЗА
СВА
ОДЕЉЕ
ЊА

Носиоци остваривања

СТВАРАТИ ЈЕ ДОБРО –
НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗ.

Бр. уч. по
разредима
1.А-28,1.Б10,1.Ц-13,1.КС5,1КМ-10,1.1 -21,
1.2-24,
1.3-24,
1.4-7 .

2.РАЗР.
област-предмет

назив

број ученика

носиоци остваривања

ВЕШТИНЕ

ЗАБАВНА СЕКЦИЈА

МУЗИЧКА К.

РИТМИЧКА СЕКЦИЈА
СТВАРАТИ ЈЕ ДОБРО

сви ученици – 2-3
2кс 2-1
ученици 2-4
2-2
ученици-2 ц, 2б,
2км,

фонд
часова
36

ВЕШТИНЕ

Назив
ЗАБАВНА СЕКЦИЈАНА СРПСКО НАСТ.
ЈЕЗИКУ

ЛИКОВНА К.

УЧИТЕЉИ 1.РАЗРЕДА
СВАКО У СВОМ
ОДЕЉЕЊУ

УЧИТЕЉИ

3.РАЗР.
Област/предмет

Назив

Бр.уч.по
разредима

Фонд
часова

Носиоци остваривања

Забавна
Забавна
Забавна
Забавна
Ликовна култ.
Ликовна култ.
Драмска
Забавна
Забавна
Екологија
Екологија

„Играоница“
„Играоница“
„Играоница“
„Играоница“
„Веште руке“
„Веште руке“
Луткарска секција
Забавна секција
Забавна сексција
Еколошка радионица
Еколошка радионица

3.а –
3.б –
3.ц –
3.д –
3.КМ –
3.1 –
3.2 –
3.3 –
3.4 –
3.5 –
3.КС –

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

ученици,учитељ
ученици,учитељ
ученици,учитељ
ученици,учитељ
ученици,учитељ
ученици,учитељ
ученици,учитељ
ученици,учитељ
ученици,учитељ
ученици,учитељ
ученици,учитељ

4.RAZR.
Област /предмет

Назив

Фонд
часова
35
36
36
34
36
36

Носиоци остваривања

Вредне руке
Вредне руке
Вредне руке
Вредне руке
Вредне руке
Забавна секција

Бр. уч. по
разредима
19
20
14
12
8
20

Забавна секција

21

36

Сузана Мађаревић

Забавна секција

10

36

Ксенија Перкучин Џелебџић

Забавна секција

6

36

Нинослава Пенџић

Ликовна к.,
Ликовна к.,
Ликовна к.,
Ликовна к.,
Ликовна к.,
Ликовна
к.,плес,драма
Ликовна к.,
лес,драма
Ликовна
к.,плес,драма
Ликовна к.,
ллес,драма

19
21
16
11
8
19
20
22
23
4
8
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Кобрехел Ленке
Лилић Елвира
Кривек Ема
Францишковић Ева
Јесенски Габор
Сања Тонковић

5.3.2.Реализација рада слободних активности у другом циклусу
ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Област /предмет
Назив

Бр. уч. по
разредима

Фонд часова

Носиоци остваривања

недељно по један
цас

Басиц Пајица

Географија

Секција из географије
на српском наст. језику

Географија

Секција из географије
на мадјарском наст.
језику

16

16

Хербут Роберт

Географија

Секција из историје на
мадјарском наст. језику

11

35

Ана Х. Хегедиш

Историја

Секција из историје на
српском
наст. језику

недељно по 1 цас

Вајс Рудолф

Фонд
часова

Носиоци остваривања

ПРИРОДНЕ НАУКЕ
Област-предмет
Назив

Бр.уч. по
разредима

Хемија

Еколошка секција

31

36

Биологија

Еколошка секција
Биолошка секција

18
18

36
30

Секција физике
Секција физике

9
13

36
28

Физика

Цинклер Кларикапроф.хемије
Зуберец Етелпроф.биологије
Паточ Жужанапроф.биологије
Ковачевић Милорад
Лашанц К.Флориан (80%)

ИНФОРМАТИКА-ТЕХНИЧКО
Област /предмет
Назив
TИО

Информатика

Мултидисциплина

Бр. уч. по
разредима
5. разред 7 уч.
6 разред – 4 уч.

Архитектура и
грађевинарство

6 разред – 5 уч.
7 разред – 6 уч.

Информатичка секција

6 разред – 6 уч.

МАТЕМАТИКА
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Фонд часова

Носиоци остваривања

36

Брандт Невен
Брандт Слободанка
Јесенцки Тибор
Бало Золтан

Област/Предмет

Бр.уч.по
разредима
5.а-3
5.б-3
5.ц-3
5/1-9
5/2-4
5/3-2
6.а-4
6.ц-7
6.б-4
6/1-2
6/2-2
7.а-1
7.б-1
7.ц-1
7/1-1
7/2-2
8.а-2
8.б-3
8.ц-0
8/1-7
8/2-4

Назив

Математика

Млади математичари

Математика
Математика

Млади математичари
Млади математичари

Математика
Математика

Млади математичари
Млади математичари

Математика
Математика

Млади математичари
Млади математичари

Математика

Млади математичари

Математика

Млади математичари

Математика

Млади математичари

Математика

Млади математичари

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Област /предмет

Назив

Бр. уч. по разредима

18

Бурањ Жужана

18
18

Порколаб Атила
Фехервари Акош

18
18

Неорчић Александар
Гуниц Јолан

18
18

Порколаб Атила
Неорчић Александар

18

Бурањ Жужана

18

Нада Љуботина

18

Гуниц Јолан

18

Гуниц Јолан

Фонд часова

Носиоци остваривања

(ученици 5,6 и
7-ог разреда)
7 ученика

18

Петраш Теодора

Литерарна секција

(ученици 5 - 7ог разреда)
8 ученика
(ученици 6 - 8ог разреда)

18

Сабо Естер

18

Балинт Иштван

Назив слободних
активности

Одељење и број
деце

Фонд часова

Носиоци остваривања

Рецитаторска секција

6/1, 6/2, 7/2, 8/1,
8/2 (десет
ученика)
5/1, 5/2, 5/3, 7/1
(петоро
ученика)
6. а, 6. б, 6. ц
(девет ученика)

36

Милица Чубрило

36

Ружа Илић

30

Александра Тадић

Мађарски језик

СРПСКИ ЈЕЗИК
Област
слободних
активности
Српски језик

Носиоци остваривања

Граматичка секција
Мађарски језик

Мађарски језик

Фонд часова

Језичка секција
,,Сарваш Габор“

Српски језик

Литерарна секција

Српски језик као
нематерњи

Секција српског као
нематерњег језика

СТРАНИ ЈЕЗИК: ЕНГЛЕСКИ/ НЕМАЧКИ.
Област /
Назив
предмет
Енглески језик
Слободне акт
(Playhouse)
Енглески језик
Слободне акт.
(Playhouse)

Број ученика по
разредима
3.кс – 8 ученика

Фонд часова

Носиоци остваривања

36

Гајдош Каролина

3.2 – 8 ученика

36

Ирина Јусупова
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Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик

Слободне акт.
(Playhouse)
Слободне акт.
(Film club)
Слободне акт.
(Film club)

Енглески језик

Слободне акт.
(Film club)

Енглески језик

Енглески језик
Енглески језик

Додатна настава
(Brain training)
Додатна настава
(Brain training)
Додатна настава
(Brain training)
Додатна настава
Додатна настава

Енглески језик

Додатна настава

Енглески језик

Допунска настава

Енглески језик

Допунска настава

Енглески језик

Допунска настава

Енглески језик

Допунска настава

Енглески језик

Допунска настава

Енглески језик

Допунска настава

НЕМАЧКИ
ЈЕЗИК

Deutsch macht Spaß.

Енглески језик
Енглески језик

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Област /предмет
Назив
Физичко
васпитање

Кошарка

Физичко
васпитање
Физичко
васпитање

Фудбал
Одбојка

3.ц – 10 ученика

36

Хућка Леа Рахел

5.а, 6.ц, 7.ц – 16
ученика
5.б, 5.ц, 5.1, 5.2,
5.3, 7.а, 7.б, 7.1,
7.2 – 20 ученика
6.а, 6.б, 6.1, 6.2,
8.а, 8.б, 8.ц, 8.1,
8.2 – 15 ученика
4.1, 4.2 – 12
ученика
4.а – 16 ученика

36

Медве Тамара

36

Семи Силард

36

36

Ботка Варга Андреа,
Халаши Бутора Агнеш,
Чупић Саболч
Ирина Јусупова

36

Гајдош Каролина

4.б – 12 ученика

36

Хућка Леа Рахел

7.ц – 2 ученика
7.а, 7.б, 7.1, 7.2 –
14 ученика
8.1, 8.2 – 7
ученика

36
36

Медве Тамара
Семи Силард

36

2.2, 2.4 - 14 уч.
4.1, 4.2 – 6 уч.
4.км – 5 уч.
4.кс – 3 уч.
1.4, 2.3 – 3+8
ученика
5.а, 6.ц, 7.ц – 22
ученика
5.б, 5.ц, 5.1, 5.2,
5.3 – 10 ученика
6.а, 6.б, 6.1, 6.2,
8.а, 8.б, 8.ц, 8.1,
8.2 – 26 ученика
6.А, 6Б,6.Ц

2*36

Ботка Варга Андреа,
Халаши Бутора Агнеш,
Чупић Саболч
Ирина Јусупова

2*36

Гајдош Каролина

2*36

Хућка Леа Рахел

36

Медве Тамара

36

Семи Силард

36

Ботка Варга Андреа,
Халаши Бутора Агнеш,
Чупић Саболч
УРБАН МАРГИТ
МАРИЈА

36

Бр. уч. по разредима

Фонд часова

5,6,7,8. разред девојчице и
дечаци, Уторак, Среда
18.45-19.30
Одабрани ученици од 5-8
разреда Субота 7.30-11.30
7. и 8. разред(девојчице)
Субота9.00-11.00

36 часова
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одржано 36
часова
одржано 36
часова

Носиоци
остваривања
Наталија Тадић
Јухас Шандор
Чикош Шандор

5.4.Рад ученичких организацдија школе
5.4.1. Извештај о раду Црвеног крста у школској 2011/12.год.
1. Грешак Лидиа –председник, проф. разредне наставе
2. Глигорић Снежана –проф. разредне наставе
Опис програма ,
Време и
Начин
активности
место
Безбедност деце
у саобраћају

септембар
учионица

предавање

Међународни дан Октобар ,
старих особа
школска
зграда
Дечија недеља
Октобар,
школска
зграда

Приредба за баке и
деке

Новчана сабирна
акцијадистрофичари

Октобар,
Школска
зграда

Прикупљање новца

Чланарина за

Децембар

Прикупљање новца

Разговор о правима
детета
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Носиоци
програма

Учесници

Школа у
сарадњи са
саобраћајном
полицијом
Ученици , МЗ
Пешчара и
Зорка
Учитељи и
ученици нижих
разреда

ученици

Нижи разреди
Нижи разреди

Организатори
Ученици школе,
Црвеног крста,
наставници
наставници,
ученици
Организатори ЦК, Ученици школе ,

Црвени крст

школска
зграда
Међународни дан Децембар,
против сиде
уционице
Свети Сава,
школска слава

27. јануар,
сала

Тематски час
Школска приредба

ученици ,
наставници
Ученици ,
наставници
биологије
Наставници ,
учитељи, ученици

наставници

Разредне
страрешине 7. и 8
разреда
Учитељи ис
ученици нижих
разреда
Наставници,
учитељи, ученици

Ученици ,
наставници

Виши разреди
Ученици ,
наставници

Дан борбе против 1.март
пушења
учионица

Тематски час

Светски дан
здравља

7. април
уционица

Тематски час

Светски дан
рома

8.април
учионица

Разговор на тему :
Толеранција

Програм ,,Брига
о деци,,

Мај
просторија
Црвеног
Крста,
школска
зграда
У току маја,
школа

Прикупљање новца

Организатори
Црвеног Крста,
наставници,
учитељи, ученици

Ученици школе,
наставници,
учитељи

Израда ликовних
радова

учитељи,
ученици нижих
разреда
Здравствени
радници, лица
запослених наше
школе

Ученици нижих
разреда ,
учитељи
---------------

Ликовни
конкурс:,,Крв
ђивот значи,,
Међународни дан Просторије
добровојних
црвеног
давалаца крви
крста,јун

Давање крви

Ученици ,
учитељи
Ученици школе

За чланарину је уплаћен 35 407 дин.-28.дец.2011. –од те паре иду на летовање-Баушић:Петровић Сања 6.б, Тачи Кристијан 5.а, Аранчић Ален 5.б
Програм ,, Брига о деци,, уплаћен је 19 090 дин. у току јуна 2012. – од те паре иду на
летовање : - Тестера - Лакатош Себастијан 4. б, Нађ Филип 4.а
Председник:Грешак Лидија

5.4.2.Извештај о раду Ђачког парламента у току школске 2011/12. год.
1. Вајс Весна – председник, проф. српског језика
2. Лашанц Флориан – проф. Физике
3. Зуберец Етел – проф. биологије
Опис програма/активности

Време и
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Начин

Носиоци

Учесници

место
1.
-Координатори су упознали парламентарце
са појмом и значењем Ђачког парламента,
са његовом улогом и функцијом у раду
ученика. Прочитан је Статут парламента и
одредбе Пословника о раду. Објашњен је
начин функционисања и рада парламента.
2.Изабрани су представници 7. и 8. разреда
за чланове Ђачког парламента,из сваког
разреда по 2 ученика, укупно 20 ученика;
-за председника: Теодора Богић из 8/1
-за заменика председника: Жаклина Кунст
из 7.б
-записничари: Ања леденски, 8/1 и
Викторија Гунић, 8.ц;
3. Поводом предстојеће Дечје
недељечланови парламента су давали
предлоге могућих активности, што је и
прихваћено и остварено у поменутој
акцији.
4.Разно: договорено је да се болесном уч.
Ботонду Лукачу уплати осигурање –тј.
спроведе акција помоћу овом ученику.
Правница школе скренула је пажњу на
новоотворену продавницу прко школе и
предложено је да ученици дежурају на
одморима, како се не би нешто лоше
догодило.
1.Израђен је и усвојен план и опрограм
рада парламента за шк.2011/2012.г.
2. Ученици су били обавештени о
правима и обавезама, а те информац.је
сваки представник требало да пренесе
у свом одељењу. Ова тачка предвиђена
је у годишњем плану тима против
насиља.
1. Договор у вези са Божићним вашаром:
одржаће се 22.децембра у четвртак у обе
смене; изабранису дежурни ученици;
напоменуто да се осим украса на поонуди
могу наћи и колачи.
2. Ученици су упознати са пројектом
Професионалне орјентације у организацији
РЗЗо-а. заинтересовани осмаци су
укључени у групе.
1. Због принудног распуста који је
прогласило Министарство просвете, није
одржано предавање „Како учити“.

23.9.2011.
у 12,40
школа

програма
Договор,
бирање
чланова
парламента

Весна Вајс,
Етел
Зуберец,
Флоријан
Карољ
Лашанц

25.10.2011. Извештава Теодора
у 12,40,
ње, договор Богић,
школа
Жаклина
Кунст

2.12.2011.
у 12,40;
школа

Извештава Теодора
ње, договор Богић,
Жаклина
Кунст

14.3.2012.
у 12,40;
школа

Договор,
расправа,
извештава
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Теодора
Богић,
Жаклина

Остали
чланови
парламента –
ученици и
Гордана
Поњаушић,
правница
школе

Остали
чланови
парламента,
координатори
и Гордана
Радовић,
школски
психолог
Остали
чланови
парламента,
координатори
и Гордана
Радовић,
школски
психолог
Остали
чланови
парламента,

2. Почетком априла у школу долази песник
за децу Саша Божовић; информисање
ученика о овом догађају и учешће
парламентараца око организације ове
манифестације
3. Извештај о протеклом Божићном вашару
поднела је Тодора Богић (сви ученици
учествовали су на њему и прикупљено је
много колача, украса и честитики).
4. Договорено да сви ученици узму
активно учешће у прикупљању обуће и
одеће у акцији Црвеног крста
1. Извештај о завршеној промоцији
песника Саше Божовића поднеле су
Т.Богић, Ж. Кунст и наст.Весна Вајс
2.Извештај око Ускршње продаје јаја
3.Договор око изложбе фотографија –
планирано је да се изложба одржи, али је
договрено да се помери за следећу
шк.годину због превише обавеза око учења
и припреме осмака за полагање пријемних
испита
4.Разно: договорено да Ђачки п. помогне
неколико ученика за одлазак на екскурзију.
1. Извештај о раду Ђачког парламента
у 2011/2012. поднела је Тодора Богић:
организовани су Божићни и Ускршњи
вашар, ученици су активно учествовали
у организацији око промоције песника
Саше Божовића; такође су били
активни у акцији прикупљања помоћи
за ученика 7.р. Лукач Ботонда, као и у
акцији прикупљања одеће и обуће за
Црвени крст; ученици осмих разреда
учествовали су у пројекту
професионалне орјентације
организоване од РЗЗО-а.
2. Рад чланова Ђачког парламента у
овој години је оцењен успешним.

4.5.2012. у
12, 40;
школа

26.5. 2012,
12,40;
школа

ње

Кунст

координатори

извештава
ње

Теодора
Богић,
Жаклина
Кунст,
наст.Весна
Вајс

Остали
чланови
парламента,
координатори

Теодора
Богић

Остали
чланови
парламента,
координатори

Извештава
ње,
анализа,
евалуација
рада

Весна Вајс, координатор Ђачког парламента

5.4.3.Извештај о раду Дечијег савеза за школску 2011/2012. годину
Координатори Дечјег савеза:
1. Атила Дунаи - проф. разредне наставе
2. Мађаревић Сузана - проф. разредне наставе
3. Бурањ Жужана - проф. математике
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4. Силард Семи – проф. енглеског језика
5. Илонка Буљовчић - проф. разредне наставе
Рад Дечјег савеза је реализован према годишњем плану донетом на првој седници чланова Дечјег
савеза на почетку школске 2011/2012. године. План је био једногласно прихваћен. План је
усмеравао рад Дечјег савеза на развој инициативе, самосталности и креативности ученика.
Чланови Дечјег су планирали следеће задатке за 2011/2012 школску годину:
 Учешће на разним манифестацијама и представама у школи и ван ње
 Организованје акција друштвеног корисног рада (сакупљање књига, батерија)
 Сарадња са свим секцијама школе
 Учешће ау разним такмичењима
 Сарадња са комисијама за јавне наступе и приредбе
Прву седницу смо одржали на самом почетку,а последњу на самом крају наставе. Били су присутни
сви чланови Дечјег савеза. Ове седнице су биле редовно посећиване. На тим састанцима смо
анализирали програме и активности након реализације, расправлјали о актуелне програмима, као и
организовању и потешкоћама будућих активности. Разменили смо корисне информације.
Чланови Дечјег савеза су у свој рад желели да укључе или један број или све ученике основне
школе приликом извођења појединих радних, хуманитарних и других акција, манифестација.
Дечјег савеза је учествоволо у организованју следећих програма
Опис програма

Време и место

Дечија недеља

3-7.октобра 2011
Школа и околина.

Организовање
разних
представа

- октобар
- децембар 2011.
-април 2012.
Школа или месна
заједница

Конкурси

Током целе школске
године
Школа

Посета
представа
Спортска
такмичења

Током целе школске
године
Школа , позориште,
биоскоп
Септембар 2011.
Мај 2012

Начин
Носиоци
- хуманитарна акција
„Динар за
дистрофичара“
- позоришнабиоскопска представа
- цртање по асфалту (
наставни
нижи разреди)
ци и
- покажи шта знаш
ученици
- пријем првака у
Дечји савез
- размена улога
ученик-наставник
- спортски дан
- „Сунчана јесен“ приредбе за баке и
наставни
деке
ци и
- Божићна представа
ученици
-Свети Сава
- Ускршња представа
- Учешће на разним
Наставни
ликовним и
ци и
литерарним
ученици
конкурсима
- посета позоришним и
Наставни
филмским представама
ци и
ученици
- сарадња са школским
секцијама и спортским
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Наставни
ци и

Учесници

ученици

Ученици

Ученици

Ученици
Ученици

Наша школа и друге
школе.

Такмичења

Децембар 2011.
Март 2012.
Школа, Градска
библиотека

Очување
природе

Током целе школске
године
Школа и околина

Јавне наступе

Септембар 2011, јун
2012.
школа

Забавне
активности

Током целе школске
године, Школа

клубовима
- Учешће на разним
такмичењима
општинског, окружног
и републичког нивоа
- Такмичење
рецитатора „Nemes
Nagy Ágnes“
- „Кенгур без граница“
– међународно
такмичење из
математике
- обележавање
важнијих датума – Дан
планете, Дан птица и
дрвећа итд.
- шетња у природи,
уређивање околине
- сарадња са
комисијом за јавне
наступе и приредбе
-ведри ученички
састанци(организовањ
е плеса, игранки )

ученици

Наставни
ци и
ученици

Ученици

Наставни
ци и
ученици

Ученици

Наставни
ци и
Ученици
ученици
Наставни
ци и
Ученици
ученици
Председник: Атила Дунаи

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. Релизација програма едукације родитеља „година породице“
6.5. Реализација еколошких програма
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6.1. Реализација програма професионалне оријентације
Током новембра месеца школа је приступила пројекту „Професионална оријентација - прелаз у
средњу школу“, у оквиру ког су одређени носиоци, оформљене су групе ученика седмог и осмог
разреда, те се, током децембра, почело са спровођењем радионица.
У циљу што боље припреме ученика за правилан избор будућег позива и упознавања
суботичких средњих школа и образовних профила, у нашој школи су организоване презентације
средњих школа. У периоду фебруар-април ученици су имали прилику да се упознају са начином
рада, уписном политиком, образовним профилима и смеровима у следећим средњим школама Гимназија за талентоване ученике „Костолањи Деже“, „Глобал“- приватна економска школа,
Политехничка школа, Хемијско-технолошка средња школа „Лазар Нешић“, Гимназија „Светозар
Марковић“.
У просторијама Средње техничке школе, у сарадњи са Националном службом за запошљавање,
организовани су „Дани каријере“. То је била још једна прилика да се ученици, у пратњи
одељењских старешина, упознају са образовним профилима и смеровима, ученичким радовима, те
да добију ближе информације о суботичким средњим школама.
Ученици су информисани о терминима „отворених врата“ у средњим школама, па су, зависно
од термина, у пратњи наставника, родитеља, или сами, могли посетити средње школе и добити све
потребне информације на лицу места.
Одељењске старешине и предметни наставници осмих разреда су током целе године, у више
наврата, на часовима водили разрговоре о избору занимања, како би у мају ученици већ имали
релативно стабилно опредељење, или бар јасно формулисане дилеме.
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Педагошко-психолошка служба је испитала општу интелигенцију и посебне способности, као и
професионална опредељења 111 ученика осмих разреда. На основу добијених резултата, у
индивидуалном разговору, предложене су професије које највише одговарају
њиховим
способностима, интересовањима и могућностима. Ученици су информисани и о могућностима
уписа појединих смерова с обзиром на популарност и потражњу претходних година.

6.2. Реализација програма здравствене превенције
И ове школске године су ученици узели учешће у разним спортским манифестацијама на нивоу
града, што поред наставе физичког васпитања и ангажмана у разним спортским секцијама,
доприноси превенцији на пољу здравственог стања ученика.
Одржан је крос ученика, како у јесен тако и на пролеће.
Ученици су од првог разреда укључени у превенцију болести зуба, а школски стоматолог пружа
све потребне информације о оралној хигијени.
Ученици су били обухваћени систематским прегледом у школском диспанзеру.
Патронажна сестра редовно обилази све разреде, прегледа ученике и често држи предавања о
актуелним темама.
За ученице шестог разреда одржано је предавање о променама у току пубертета.
У Саветовалишту за младе ученици шестог, седмог и осмог разреда су учествовали у
радионицама о исхрани, превенцији болести зависности, насиљу, превенцији СИДЕ.
Ученици осмог разреда, у периоду од 3. априла до 3. маја 2012. године, посетили су
интерактивну изложбу „Metamorphozis“, у фондацији за менталну хигијену младих „Еxspectо“, на
тему превенције наркоманије.

6.3.Извештај о програму учења српског језика и припреме за школу
Програм је намењен деци која су на тесту пред полазак у школу постигли слаб успех због
неразумевања језика наставе и /или непохађања предшколског програма.
Циљеви програма су, да се код деце и родитеља изгради позитиван став према школи и
учењу, да се формира позитиван однос према школовању деце, да се потпомогне у развијању
основних вештина и знања, која су предуслов за успешност у школовању. Припремни програм
добрим делом отклања проблеме у комуникацији са учитељима и другом децом, у социјализацији и
у адаптацији на школску средину, и потпомаже прихватању режима рада у школи.
У августу 2012. Год. од 19 деце колико их је препоручено од стране педагошко-психолошке
службе, 16 деце (84%) је редовно похађало програм, што је у односу на раније године значајан
напредак (прве године се одазвало 50%, друге године 56% деце од препорученог броја).
Како и претходне године, тако и ове, занчајну улогу је играо педагошки асистент. Уз његову
помоћ и преводе деца су боље разумевала упутства и много лакше и брже обављала своје задатке.
Извештај о десетодневном програму учења српсог језика и припреме за школу
1. DAN – utorak, 21.08.2012.
TEMA : Upoznavanje
- upoznavanje sa roditeljima
- upoznavanje učenika sa učiteljicama i pedagoškim asistentom
- upoznavanje sa školom i dvonedeljnim programom rada sa decom
- Crtamo školu
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2. DAN – sreda , 22.08.2012
TEMA : Upoznajmo školu
- govorna vežba
- igrica za zagrevanje
- obilazak prostorije u školi
- šta sve ima u učionici
- upoznajemo školsku zgradu i dvorište
- ponašanje u školi
- orijentacija gore, dole, levo, desno
- kako koristimo svesku
- kako koristimo pribor
3. DAN – četvrtak, 23.08.2012.
TEMA : Učimo da bojimo
- igrica za zagrevanje
- slušamo pesmu o bojama
- vežbe za finu motoriku
- učimo boje
- rad na crtežu (spajamo linije), i bojimo sliku
- zajednička igra u dvorištu
4. DAN- petak, 24.08.2012
TEMA : Moje telo
- igrice za zagrevanje
- vežbe izgovaranja glasova
- pokazujemo izgovaramo reči (delovi tela)
- elementarna igra ,, Brzo pokaži”
- ponavljamo ponašanje u školi, i orijentacija
5. DAN – ponedeljak, 27.08.2012
TEMA : Kako vidim sebe
- igrice za zagrevanje
- vežbe oblikovanja
- govorna vežba : opisujem sebe
- crtam sebe – koristimo boje
- upoređivanje – veliko, malo ( crtamo veliki plavi i crveni krug)
- elementarna igra ,, Dan-noć”
- da se podsetimo – levo, desno
- brojanje do 10
6. DAN – utorak, 28.08.2012
TEMA : ,, Ponavljamo šta smo naučili ”
vežbe zagrevanja
relacija – gore, dole, levo, desno
ponavljavo relacije kroz crtež – kuća, - drvo, -leptir
- odnosi veliko malo (veliki cvet, mali cvet)
- brojanje do 10 (pomoću prstiju)
- pokažimo boje
- ponašanje u školi
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- elementarna igra u dvorištu ,, Ledeni čiča”
REALIZATORI PROGRAMA :Vesna Rudić, Suzana Mađarević, Daniela Letović, Elvira Sakač, Nađ
Varga Kata, Sanja Tonković, Ljiljana Radojčić, Kertis Kajtaz
SPISAK UČENIKA КОЈИ СУ РЕДОВНО ПОХАЂАЛИ ПРОГРАМ:
1. Kolompar Sanja
2. Petrović Samanto
3. Dimović Admir
4. Beriša Senjur
5. Bunjaku Džavid
6. Beriša Suad
7. Abdula Suan
8. Rušiti Jasmina
9. Kajtazi Drita
10. Krasnići Sait
11. Aliju Đuzelda
12. Đulijana Kolompar
13. Petrović Davor
14. Petrović Danijel
15.Medina Bunjaku
16.Silvana Ajrizi

16.

Bošnjak Edi, Ajrizi Remzija -није долазио
6.4.Релизација програма едукације родитеља „година породице“
2011. година је проглашена за годину породице. Тим поводом је на иницијативу свештеника
католичке цркве која је на територији наше школе организована је серија предавања у априлу и
мају о улози породице у савременом свету, кризи породице, породичном васпитању, породици
и родитељима као узорима за децу, о квалитетном времену који родитељи посвећују својој
деци, заједничким програмима родитеља и деце, о сарадњи школе и родитеља....
Предавачи су били: Сунђи Карољ свештеник, Шили Силвиа учитељ, Сабо Секе Изабела
психолог школе
Предавања су одржана у свим школским објектима, на српском и на мађарском језику.
6.5.Реализација еколошког програма и пројекта школе
Садржај

Време
реализације

Учешће у акцији Градске чистоће прикупљање пластике, лименки

Окт.

Писање еколошког пројекта

окт

место

начин

школа

Прикупљање
секундарних
сировина
Сачињавање
пројектног
материјала
Прикупљање
сировина у стално
постављене
контејнере

школа
школа
Учешће у акцији „Лименке
сакупљај, околину сачувај“

континуирано
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Носиоци,
Реализатори
Чистоћа,
ученици, запослени
ЦинклерК
Вајс Весна, Ђачки
парламент

Еколошки квиз у школи

Шк.

децембар

школа

Квиз-такмичење
за уч. 7-8. разр
Израда одевних и
украсних
предметарециклажа
предавање

школа

квиз

Средња
Хемијска
Школе

посета

школа
Израда Eко декорације за празнике

Дец.

Компостирање
Еколошки квиз

Фебр.

„Селектовање одпадних
материјала”

фебр

Прављење Eко-кутка и плаката у
школи

март
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Цинклер К.наст.хемије
Цинклер Кнаст.хемије Зуберец
Етел-наст.биологије
Предавање
директорице
„Регионалне
депоније” д.о.о.
Координатор
еколошке секције
ЦинклерК,
Еколошка секција

7. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
7.1. Сарадња са другим установама
7.2. Сарадња са родитељима
7.3. Школски маркетинг
7.4. Активности ученика у пројектима школе и локалне заједнице,
Друштвено корисне активности

118

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“ ) Црвеним крстом (Настављена је сарадња и са суботичким Црвеним крстом, учествовали
смо у сабирним акцијама, на курсу и на такмичењу из прве помоћи. 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 музејем, градском библиотеком..
Сарађујемо са Локалном самоуправом, Покрајинским секретаријатом за образовање, Школском
управом у Шомбору и у Суботици, по потреби консултујемо са просветним инспекторима и
саветницима.
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.
Добра је сарадња успостављена са свим основним и средњим школама у Суботици и у Војводини,
са предшколском установом Наша радост., са Издавачким кућама (Нова школа, Креативни центар,
Едука, Клет, Завод за издавање уџбеника...), са школама из Сегедина, Арада и Темишвара (ЕУРО
регионална сарадња). Успостављена је добра сарадња и са братском школом из Жане(Мађарска), са
којом је реализовано низ заједничких програма.
7.2.Сарадња са родитељима
Вид сарадње са родитељима:
- Савет родитеља (реализовано је 3 састанка)
- Разредни и заједнички родитељски састанци (у 96% одељења реализовано је минимум 4- а по
потреби и више састанака годишње)
*Детаљан извештај о сарадњи са родитељима налази се у извештајима одељењских старешина
- пријем родитеља (реализовано недељно једанпут у сваком одељењу)
- презентација школе родитељима будућих првака у предшколским установама(одржано је 12
родитељска састанка са презентацијом школе које су реализовали Ирен Бурањ-заменица
директора, Зорка Куљић-учитељ, Јудит Куртек-педагог, Гордана Радовић-психолог и будући
учитељи 1. разреда)
- отворени дани (реализовало је свега 6 учитеља)
- Усмено и писмено извештавање родитеља о напредовању деце у учењу и владању (сваки
одељ.старешина у року од 8 дана након завршетка 1. и.3. квартала обавезно доставља
родитељима писмено обавештење о напредовању деце.
- Писмено и усмено обавештавање родитеља о кршењу обавеза ученика и при вођењу
дисциплинских поступака против ученика–кад ситуација налаже
- педагошко-психолошко саветовање родитеља у педагошко-психолошкој служби – на
иницијативу службе, родитеља, или учитеља/наставника
- присуствовање разним школским приредбама и манифестацијама
- Организовање предвања за родитеље овогодишња
- Укључивање родитеља у организоване школске акције и приредбе
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7.3. Школски маркетинг
Сарадња са медијима је и школске 2011/12 била интензивна.
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, професионална оријентација, завршетак наставе,
рад са ромском децом у подручним школама .
Упознавање јавности са животом и радом школе је организовано преко медија: Дуна ТВ, Панон
ТВ, Радио Суботица, K23 , Yu Еkо РТВ, дечјих листова „Сунђер“, „Јó Pajtás”, „Mézeskalács”,
„Школарка“, „Школарац“, недељника „Суботичкe новинe”, „Magyar Szó”, „7 nap” .
Интернет презентација школе www.secenji.edu.rs се континуирано допуњује новим
информацијама, фотографијама.
Израђује се промотивни материјал са амблемом школе.(шоље , хемијске оловке) за госте,
учеснике семинара који су организовани у нашој школи, посетиоцима из братских школа...
Презентација школе (постављена је и на сајт школе, а приказивана је и родитељима будућих
првака, као и гостима приликом такмичења и сурета са другим школама).
7.4.Активности ученика у пројектима школе и локалне заједнице, Друштвено корисне
активности
Ученици наше школе узели су учешће у следећим акцијама:
Акција Црвеног крста - „Динар за дистрофичаре“
Акција здравственог центра -„Крв живот значи“
Акција солидарности - Деца – деци
Трка за срећније детињство – Црвени крст
Светски дан хране
Сунчана јесен живота – ученички концерт у Геронтолошком центру
Дан М. З. Пешчара
Божићни програм МЗ Ново Село
Изложба – М. З. Пешчара
Сакупљање лименки – „РЕСАН“
Селективно сакупљање отпада
Компостирање
Радне акције
Посета изложби и позоришних представа
Сађење Садница- Дан пролећа
Акција сакупљања смећа – Светски Дан Земље
Акција сакупљања смећа- „Очистимо Србију“
Акција “Сачувајммајку природу.К.П: Зеленило и чистоћа ”
Акција „Лименке сакупљај, околину сачувај“ у оквиру програма Покрајинског секретаријата за
образовање
Пројекти у којима је школа учествовала:
1. Армалов фонд –Пројекат за здраву воду за пиће у школама
2. „За чистије и зеленије школе у Војводини “ 2011/2012.
3. „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“
4.

„Ни црно ни бело“
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