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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. 72/09, 52/2011,
55/13, чланови 57 и 62)
- Годишњи план школе за школску 2013/14. годину
- Школски програм (за период шк.2010-2014)
- Развојни план школе (за период 2012-2015 год.)
- Школски календар (за шк.2013/14.год)
Према одребама Закона о основама система образовања и васпитања Годишњим планом рада
школе (па самим тим и годишњим извештајем) утврђују се време, место, начин и носиоци
остваривања програма образовања и васпитања. Годишњи извештај описује реализацију
годишњег плана.
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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 допуњује 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: 13 (информатика, ликовна култура, биологија, немачки
језик, матерњи језик-српски, матерњи језик-мађарски, историја / географија, музучка
култура, хемија/физика, српски ј.као нематерњи, математика, техничко образовање,
техничко и информатичко образовање) , на жалост због све већег броја ученика у нижим
разередима, кабинет који је раније био намењен за енглески језик ове школске године
служи као учионица за нижи разред.
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, биологија-бр.17,
српски језик-бр.19, мађарски језик-кабинет бр.20, географију-бр.21)
Број учионица опште намене: 6. Оне се користе за разредну наставу. Две се учионице
налазе у приземљу а остале у поткровљу. Због танке изолације у учионицама у поткровљу су од
пролећа до јесени је изузетно топло и загушљиво стога је у неким учионицама цећ монтирани
клима уређаји који се одржавају у зависности од потреба и материјалних могућности школе, а
планирамо обезбедити клима уређај у свим учионицама у поткровљу.
Опремљеност учионица разредне настасве рачунарима и Интернетом :
- 4 учионице опште намене су опремљене наставничким рачунаром, ИнтернетКонекцијом и видео-бимом (учионице бр. 9, 25. 29.и нова уч.)
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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
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 повезане 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:
- паркет и зидови се поправљају- фарбају/лакирају се по потреби
- редовно се поправља и сервисира фотокопир-апарат
- сервисиран је видео-надзор и рачунари
- Поправљени су: реквизити на игралишту, оштећен санитариј, водоводне инсталације,
радијатори, дотрајале школске клупе и столице...
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1.1.1.2. 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:
 6 учионица опште намене
 1 информатички кабинет са 10 рачунара
 1 учионица за продужени боравак опремљен 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.
 2013 године су су сви стари, дотрајали прозори промењени: монтирани су нови ПВЦ
прозори чиме ће се знато побољшати услови за рад- боља термо и звучна изолација
Током протекле школске године у објекту у Шабачкој улици извршени су следећи радови:.
- у току је увођење гаса
- веома учестало се сервисира фотокопир-апарат пошто је стар апарат
- одржавање објекта и ситне поправке се раде континуирано током године (поправка капије,
ограде покретног зида између учионица и др.)
Планирана адаптација поткровља за намене продуженог боравка није реализована због
недостатка средстава.
Боравак је значајно је обогаћен дидактичким играчкама која су куплјена из прихода
хуманитарног концерта хора и оркестра наше школе и из донације Едукативног Центра Рома
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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. У објекту је и једна просторија у којој
је вртић.
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,
 двориште са дечјим игралиштем
Привремено је једна половина фискултурне сале преуређена у учионицу- што у тој смени
унемогућава коришћење сале у оригиналној функцији. Зато ово одељење похађа наставу увек у
истој смени и тако сва остала одељења користе салу сваки други месец- кад су у супротној
смени.
Током протекле школске године у објекту у Салаи школи извршени радови:
- континуирано се одржава објекат- паркет, зидови, реквизити на игралишту... по потреби
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 где је локална
самоуправа поставила рефлекторе и може се користити и кад је мрак- а ограда је
отворена јер га користе и млади који нису ђаци школе и ван радног времена школе
Током протекле школске године у објекту на Келебији извршени радови:
Одржавање објекта и ситне поправке су рађене континуирано током године.
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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 2013/14 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)
Дијапројектор

2
2
7

Тамбурице
Контрабас
Клавир

14
1
1

Нотебоок
Народне ношње

1
26

Музички комплети

4

Апарат за заваривањеза тех.образов.

1

Цитре са кутијомпоправљене

10

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 цитре
Интерактивne беле
таблe
Фотокопир апарат
Минолта

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

18
8
3
1

Табла бела магнетна

Набављена наставна средства и материјали у школској 2013/14 години су скромна, купљено је
30 школских столица за ученике и једна за наставника из средстава града и купљене су
едукативне играчке за боравак и за разредну наставу и за рад са децом који уче по ИОП-у из
прихода хуманитарног концерта наших ученика и из донације Едукативног Центра Рома.

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 педагошко12

психолошком литературом. Књижни фонд библиотеке се континуирано обнавља. Библиотека
има 29.327 књига, од чега ученички фонд чини 19.066 наслова, а наставнички фонд 10.261.
Публикација, часописа је евидентирано 3717, од чега ученички фонд чини 1258, а
наставнички фонд је непроменјен: 2645 наслова
У току прошле школске године библиотички фонд је значајно обогаћен- нарочито ученички
фонд, има 3816 нових књига и 72 публикација, 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.
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.
Ужина је организована по прихватљивој цени, а општина обезбеђује бесплатнуи ужину
за угрожена, зато се од школске 2012/13 године значајно повећало број ученика који у школи
узимају ужину. Ранијих година овај проценат је био до 20%, а сада близу 50%- тј. Број ужина се
менјало између 500 и 550 на крају школске 2013/14 годинеу јуну је у школи 535. Ужину смо
обезбедили у првом полугодишту из студентског центра „Индекс“, а од маја из пекаре „пролеће
2“. Од тога бесплатних ужина коју финансира општина је 338, школа из донације финансира
ужину за још 96 ученика и 60 бесплатних ученика за ученике који похађају продужени боравак.
Поред тога 41 наставника купује
Ручак се обезбеђује из ресторана „Бон Апетит“ за заинтересоване ученике у продуженом
боравку Централне школе- који већи део дана проводе у школи. Ручак је куповао 5 ученика

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.
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1.2. Кадровски услови
Школа је у школској 2012/13. години запошљавала 122 запослена. Од тога у наставном процесу
је ангажовано 93 наставника (40 у нижим и 53 у вишим разр.), а ван наставе 29 лица.
У стручној служби раде педагог и психолог, а од средине маја и педагог на једногодишљем
стручном оспособљавању, као и педагошки асистент ко ангажован за помоћ деци из
депривиране средине, 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.

Презиме,име

Врста
струч.спреме

1*

Боршош Ева

проф.раз.наст

2

Ковач Елвира

проф.раз.наст

3

Буљовчић Илонка

проф.раз.наст

4

Пољаковић К.
Ђенђи

проф.раз.наст

5

Шили Силвија

проф.раз.наст

6

Куљић Зорка

проф.раз.наст

7

Кобрехел Ленеке

проф.раз.наст

8

Лилић Елвира

настав.раз.наст

9
10

Вашархељи
Силвиа
Глигорић
Снежана

проф.раз.наст
проф.раз.наст

11

Гагић Слађана

проф.раз.наст

12

Дамњановић Маја

проф.раз.наст

13

Шванер Илдико

настав.раз.наст

14

Ковач С. Елвира

проф.раз.наст

15

Халиловић
Татјана

проф.раз.наст

16

Јурић Гордана

проф.раз.наст

17

Mезеи Лидија

настав.раз.наст
.

18

Тонковић Сања

проф.раз.наст

Предмети
које предаје,
одељењско
стрешинство
разредна
наст. 4A
разредна
наст. 4Б
разредна
наст.4/1
разредна
наст.1А
разредна
наст.1Б
разредна
наст.1/1
разредна
наст.2.А
разредна
наст.2.Б
разредна
наст. 3.А
разредна
наст. 3/1
разредна
наст. 4/2
разредна
наст. 4/3
разредна
наст. 4Ц
разредна
наст. 1 КМ
разредна
наст.1/2
разредна
наст. 1/3
разредна
наст. 1Ц
разредна
наст. 2/2

Радни
стаж

14

Лиценца

нед.бр.часова / %
ангажмана у шк.

13

2003.

20-100%

0

14

2004.

20-100%

0

28

1988.

20-100%

0

31

1985.

20-100%

0

12

2006.

20-100%

0

31

1987.

20-100%

0

34

1980.

20-100%

0

29

1987.

20-100%

0

18

1998.

20-100%

0

18

1999.

20-100%

0

10

НЕ

20-100%

0

19

НЕ

20-100%

0

27

1990.

20-100%

0

3

2012.

20-100%

0

26

1991.

20-100%

0

19

1995.

20-100%

0

26

1990.

20-100%

0

21

1994.

20-100%

0

% у другој
школи

19

Мађаревић Сузана

проф.раз.наст

20

Кривек Ема

настав.раз.наст
.

21

Радојчић Љиљана

проф.раз.наст

22

Михајловић
Светлана

проф.раз.наст

23

Торма Тинде

проф.раз.наст

24

Салма К. Ангела

проф.раз.наст

25

Сирак Кинга

настав.раз.наст
.

26

Гал Ангела

проф.раз.наст

27

Јесенски Габор

проф.раз.наст

28

Зораје Илдико

проф.раз.наст

29
30
31
32

Пенџић
Нинослава
Перкучин Џ.
Ксенија
Францишковић
Ева
Миланковић
Лидија

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

33

Дунаи Атила

проф.раз.наст

34

Туруш Б. Рената

проф.раз.наст

35

Нађ Варга Ката

проф.раз.наст

36

Рудић Весна

проф.раз.наст.

37

Бриндза
Мирослава

проф.раз.наст

38

Пејовић Изабела

настав.раз.наст
.

39

Чикош Тимеа

проф.раз.наст.

40

Летовић Даниела

41

Исић Ирса

настав.раз.наст
.
настав.раз.наст
.

разредна
наст.2/3
разредна
наст.2Ц
разредна
наст.3/2
разредна
настава 3/3
разредна
наст.3Б
разредна
наст.4/3.С
разредна
наст.4Д
разредна
наст.1Д
разредна
наст.2Д
разредна
наст.3Ц
разредна
наст,2/5 С
разредна
наст.2-4/КС
разредна
наст.2КМ
разредна
наст.2/1
разредна
наст.3/КМ
разредна
наст.4/КМ
разредна
наст.1-3/КС
разредна
наст.2/4
разредна
наст.1-3 С
продужени
боравак
продужени
боравак
продужени
боравак
продужени
боравак

15

2004.

20-100%

0

22

1991.

20-100%

0

28

1990.

20-100%

0

10

НЕ

20-100%

0

18

1997.

20-100%

0

13

2004.

20-100%

0

33

1986.

20-100%

0

28

1987.

20-100%

0

18

2004.

20-100%

0

32

1983.

20-100%

0

3

НЕ

20-100%

0

22

1995.

20-100%

0

25

2012.

20-100%

0

6

2012.

20-100%

0

8

2012.

20-100%

0

8

НЕ

20-100%

0

27

1989.

20-100%

0

28

1994.

20-100%

0

20-100%

0

23
33

1983.

100%

0

7

НЕ

100%

0

4

НЕ

100%

0

12

НЕ

100%

0

Напомена: Редни број означен * означавају промену кадра у току године:
1. Ева Боршош је отишла на породилјско и заменила ју је Леона Бриндза – стручна замена

15

1.2.2. Наставници предметне наставе са структуром и распоредом обавеза у оквиру радне недеље

р.
бр
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.*
8.

Презиме,
име
Чубрило
Милица

Балинт
Иштван
Петраш
Теодора

Врста стр.
спреме
проф.срп.је
з.
настав.срп.
јез.
проф.мађа
рског
проф.мађа
рског

Пинтер
Ноеми

проф.мађа
рског

Тадић
Александра
Вajс
Весна
Сикора
Андреа

проф.срп.је
з ј.
проф.срп.је
з.
проф.раз.н
аставе

Мађарски
јез.(стручно)
Мађарски
јез.(стручно)
Мађарски
јез.(стручно) ОС
Грађанско в.(стручно)
Српски јез.-нематер.
(стручно)
Српски јез.-нематер.
(стручно) ОС
Српски ј.-нематерњи
1-4. (стручно)

Иршаи Рита

проф.срп.је
з.

Српски ј.-нематерњи
1-4. (стручно)

Илић Ружа

9.

10.
11.
12.

13.

Предмети
које
предаје
Српски
јез.(стручно)ОС
Српски јез.(стручно)

Васић
Милица

проф.срп.је
з

Халаи
Хајналка
Урбан
М.
Мариа

проф.
мађ.јез.
проф.
нем.јез.

Српски јез.(стручно)
ОС
Грађанско в.(стручно)
Мађарски
језик
средине (стручно)
Немачки јез.(стручно)
ОС

Кокић Дели
Жужа

проф.
нем.јез.

Немачки јез.(стручно)
ОС

Лоди
Саболч

проф.
нем.јез

Немачки јез.(стручно)

Рад.
ста
ж
8

2013.

37
35
11

проф.музи
чког

Шалата
Атила

проф.музи
чког

16.

17.

18.
19.
20.

1986.
2013.

Не
6

Не

15

Не

11

Не

3
Не

2
6
мес.

9

15

Не
Не
2001.

2013.
5

Музичка култ. (струч)
ОС

Музичка култура

3
Не

проф.ТО

Техничко и информат
обр.(стручно), ОС

28

1990.

Брандт
Невен

проф.ТО

Техничко и информат
обр.(стручно), ОС

19

2003.

проф.ТО
проф.ТО

13+172%
6 - 30 %

Техничко и информат
обр.(стручно)
Техничко и информат
обр.(стручно)

20
17

16

5 – 8 разреда
5АБЦ,8АБЦ,
4А
6АБЦ,7АБЦ,
ОС-7/Б
1Ц,2Б,Ц,3А,Б,
4 Б,Ц
2д,3ц,4д,4,д
1км,2км,3км,
4км
5/3, 5/4,7/3
ОС-5/3
5 и7 разред

18-100%
18+1100%
18-100%
18–
100%
14+1
77,77 %
4 – 20 %
18
100%
20+1111%

1-8. разреда
5АБЦ,7АБЦ,8А
БЦ,8/1 ОС-8/А
6АБЦ;6/1-23,7/1-2,3,8/2
ОС-6/Б

20+1111%
60
%
ОШ
Јован ј.
Змај

2003.
2002.

1 (5%)
20+1
(100%)
20+1100%
20
20

5/ 1,2,3,4
5/1,2,3,4,6
Ц,7/АБЦ
6/1,2,37/1,2,3,8/1
,2 ОС-6/3
5-6-7-8 разредисви

1 (5%)
11
(55%)

Брандт
Слободанка

Јесенски
Тибор
Бало
Золтан

6/А,Б, 7/А Б Ц
ОС-7/А
5/Ц, 6/Ц, 8/Ц,

20+1
(100%)

2012.

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

20-111%

8-44,4%

20

Хор и оркестар

%
у
другој
школи

18-100%

Не

Хор и оркест(стручно)

15.

1977.

2

14.
Тамаш
Шандор

Лице
нца

Нед. бр.
час/% у
нашој
школи
20+1111%
18
100%

40% 10
Октоба
р

5/АБЦ,6/А,Б,8/A
БЦ
5-6-7-8 разр.
5/1-2-3,4,6/1,7/12,3 8/1,2, ОС5/1
5/1,2,3,4, 6/2-3,
7/1-2, 8/1,2 ОС8/2
5/АБЦ, 6/АБЦ,
8/Ц, 7/АБЦ
5/АБЦ, 6/АБЦ,
8/Б, 7/АБЦ

проф.физи
ке

Физика (стручно)

21.

Лашанц
К.Флориан

проф.физи
ке

Физика (стручно) ОС

22.

Ковачевић
Милорад

23.

Порколаб
Атила

струковни
инг.

Математика(неструч),
Информатика
(нестручно)
Математика (стручно)
ОС
Математика (стручно)
ОС

25.

Бурањ
Жужана

проф.мате
матике
Апсолвент
математ.

26.

Ступар
Б.
Александра

Дипл.инж.
грађевине

Математика
(нестручно)

27.

Марковић
Зоран

Дипл.инж.
грађевине

Неорчић
Александар

струк.
економ.

Математика
(нестручно) ОС
Информат. (неструч.)
ОС

24.

Гунић Јолан

28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
*
43.

Хербут
Ана

Х.

2012.

16+1
(80%)

18

3
Не

20%Ош
Мајшан
ски п.
30%Ош
М.Црњ
ански

8-44,4%

6/Ц, 7/Ц

6 (30%)

5 А,Б,Ц,8/А,Б,Ц
5/БЦ, 8/А,Б,Ц,
ОС-8/Ц
5/A,6/АБ, 7/АБ
ОС-5/А

4

Не
Не

20
(111%)

6/1-2, 8/1-2
7/А

20 + 1
(111%)
12
(60 %)
8+1
(44,4%)
20+1
(100 %)

5/1-2-3-4, 6/3
ОС-5/4
5,6,7,7 разред
ОС-8/1

8 (40%)

1/а.1/1,2/а,2/1

4 (20%)

5/ Б,Ц, 6/А
5/1-2-3,4,А, 6/12-3 7/1-2,3,8/12ОС-5/2
5/1-2, 6/1-2 7/12,3, 8/1-2, ОС7/1
5/A,3,4, 6/БЦ,3,
7/АБЦ, 8/АБЦ
ОС-7/Ц
5/АБЦ, 6/А,БЦ,
7/А, 8/АБЦ
6/1-2-3, 7/1-2-3
БЦ, 8/1-2, ОС6/1

16

Не

10
Не

Истор(стручно), ОС

Трукли
Анита

проф.раз.
наставе

Нем .језик (неструч)

Вајс
Рудолф

проф.исто
рије

Историја
ОС

Башић
Пајица

проф.геог
раф.

Географија (стручно)
ОС

18

Хербут
Роберт

проф.геог
раф.

Географија (стручно)
ОС

17

Паточ
Жужана

проф.биол
огије

Биологија(стручно)

27

Зуберец
Етел

проф.биол
огије

Биологија(стручно)
ОС

17

Андрић
Горан

проф.биол
огије

Биологија(стручно)

21

Цинклер
Кларика
Јухас
Шандор
Чикош
Шандор
Тадић
Наталија

проф.хемиј
е
проф.физи
чког
проф.физи
чког
проф.физи
чког
проф.физи
чког

13

8/1, 8/2
5/БЦ,6/АБЦ,
7/АБЦ 8АБЦ,
ОС-8/Б

Не
1

Географија(неструч)

Не
24
1992.

2001.

2001.
1992.

2001.
1994.

Хемија(стручно) ОС

13

Физичко
ОС

10

Физичко (стручно)

34

Физичко
ОС

23

(стручно)

Физичко (стручно)

1
10

Ботка Варга
Андреа

проф.енгле
ског

Енглески
ОС

(стручно)

Семи
Силард

проф.енгле
ског

Енглески
ОС

(стручно)

6/1-2-3 7/1-2,3,
8/1-2 ОС-7/3

20+1
(111%)
20 + 1
(111%)

Математика(неструч),

(стручно)

8/АБ,

Не

3

(стручно)

6/АБЦ,
7/АБЦ,

3

проф.исто
рије

Прћић Маја

2013.

1680%

15

2010.
2008.
1983.
1998.
Не

2012.
7
2012.
17

21+1
(105%)
16+1
(80%)
21+1
(105%)
20
20+1
(20%)
4
( 20 %)
22+1
(110%)
21+1
(105%)
21
(105%)
21+1
(105%)
9
(45% )
20+1
(110%)
20+1110%

80%
ОШ
Ђуро С.

5/ 1 ,2
7-8 разред,
ОС-6/А
5/АБЦ,4, 8/АБЦ,
ОС-5/Б
6АБЦ, 7/АБЦ,
8/2
6/1-2-3, 7/1,2,3,
8/1 ОС-7/2
5/1,2,3
6/1,2,3, A Б Ц,
7/А,Б,Ц 4/БОС6/Ц
5/1,А,Б,Ц, 4/А
8/1-2,А,Б,Ц ОС5/Ц

Гајдош
Каролина

проф.раз.н
аставе

Енглески(стручно 1-4)

7

20-100%
Не

44.
45.

1КМ,2КМ,3КМ,
4КМ,1-3КС,2-4КС, 3/А,2/2,1/Б,
2/Б,

Шкрбић
Драгана

проф.енгле
ског

Енглески (стручно)

Леа Х. Рахел

настав.раз.
наст

Енглески (стручно 14)

настав.раз.
наст
проф.
ликовне
културе

Не

12(66,67%

7

Не

22110 %

Енглески (стручно 14)

8

Не

Ликовна култура
( стручно)

2

1

Палић

1/д,2/д,3/ц4/д,13С,
2С,4С,1/ц,2/ц3/б
4ц
1/2,3,
2/3,4,
3/1,2,3, 4/ 1,2,4,

46.
47.

48.

Михајловић
К. Ана
Еветовић
Нора
Милински
Арпад

49.
50.
51.
52.
*
53.
54.

Новаковић
Дејан
Ковач
Хермина
Вичек
Рожика
Кукач Емин
Керекеш
Анита

проф.
ликовне
културе
Вероучи
тељ
Вероучи
тељ
Вероучи
тељ
вероучи
тељ
струковни
инг.

Вукелић
Корнелија

проф.биол
огије

Николић
Рита

проф.раз.
наставе

Варга
Патриција

Апсолв
Грађ.
факултета

Ликовна култура
( стручно)

57.

11–55 %

5/1-2-3-4,6/1
8/1-2

20-100%

5/АБЦ,6/23,АБЦ,
7/АБЦ,1,2,3
8/АБЦ

Не
Хоргош
Кањиж.

веронаука (стручно)

7

Не

8 (40%)

веронаука (стручно)

7

Не

20-100%

1-8 разреда

веронаука (стручно)

36

Не

1-8 разреда

веронаука (стручно)

2

Не

Информатика
и
рачунарство( неструч)

0

Не

10(50%)
4(20%)
6( 30%)

Биологија(стручно)

4( 20 %)

2
Не

55.
56.

20-100%

Не
3

5/2,3,4, 7/1,2,3

Српски ј.-нематерњи
1-4. (нестручно)
Техничко и информат
обр.(нестручно)
Физика.(нестручно)

7

2012.

0

1-8 разреда

1-7 разреда
6/А,Б,Ц, 7/А,Б,Ц
ОШ
Свети
Сава и
Матко
Вукови

5/ 3 ,4

8- 44,4%

1/А,Б,Д, 2А

4-20%

8/А,Ц

Не

Напомена: Редни бројеви означени * означавају промену кадра у току године.
7* Весна Вајс је током године изабрана за в.д. директора- заменила ју је Сузана Буројевић
42* Андреа Варга Ботка је отишла на породиљско изаменила ју је Енико Сиђи (проф. раз. Наст.
– нестручна замена)
52* Рожика Бичек је отишла у пензију- након тога су веронауку предавали Лорант Мађар, затим
Кристиан Бодић - стручни
Нестручно заступљени обавезни предмети у току школске године били су:
1. Математика (Неорчић, економиста; Mарковић и Ступар, дипл. инж. Грађевине; Порколаб,
струковни инж.; Бурањ, апсолвент математике) 2. Физика (Варга, апсолвент грађ. факултета); 3.
Немачки језик и географија (Трукли, проф. раз наст.); 4. Информатика (Керекеш и Порколаб,
струковни инж.)5.Музичко (Шалата- дипл.музичар), Информатика (Неорчић А.-економиста)

18

1.2.3.Ваннаставни кадар
Р.
Бр Презиме, име
УПРАВА
1.* Фехервари Магда
2.
3.

Врста стручне
спреме

Послови
ради

проф.раз.наст.

Бурањ Ирен
Башић Пајица

на

којима

Рад.
стаж

Лиценца

Директор школе

32

1983

проф.раз.наст.

Помоћник директора

32

проф.географ.

Помоћник директора

18

дипл.правник

Секретар школе

16

васпитач

Админист-финанс. Радн.

21

100%

% ангажмана

2001

100%
60%пом+40%библи
от.
40%пом.+
80
%наст.

2009

100%

1983

5.

Поњаушић
Гордана
Првуловић Зита

6.

Збуњак Габриела

гимназија

Админ.финанс. радник

34

100%

Пеновац Рожа

гимназија

Руководилац рачуновод.

35

100%

психолог

Психолог

10

не

100%

Педагог

27

2012

100%

педагог

0

3.

Дудаш Агнеш

педагог
Педагогприправник на
стручној пракси
проф.раз.наст.

Библиотекар

20

1996

100%

4.

Николић Рита

проф.раз.наст.

Библиотекар

7

2012

Порколаб Атила
струковни инг.
5.
Кертис Кајтаз
средња школа
6.
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Чонти Елеонора
кв радник
1.

Библиотекар

3

Педагошки. асист

3

не
не

35%библ.+44 %наст
25%
библ.+74.4%наст.
100%

Помоћни радник

28

100%

4.

7.
СТРУЧНА СЛУЖБА
Сабо С. Изабела
1.
2.*

Куртек Јудит
Моника Шарњаи

не

2.

Порколаб Едит

кв електричар

Сервирка-кухиња

30

100%

3.

Шалата Јелисавета

основна школа

Помоћни радник

35

100%

4.

Хајду Кинга

кв радник

Помоћни радник

21

100%

5.

Порколаб Миклош

пкв радник

Помоћни радник

29

100%

6.

Тот Кираљ Иренка

основна школа

Помоћни радник

14

100%

7.

Јојарт Терез

основна школа

Помоћни радник

30

100%

8.

Танцош Ибоља

основна школа

Помоћни радник

14

100%

9.

Течер Чила

основна школа

Помоћни радник

15

100%

10.

Будаи Јудит

основна школа

Помоћни радник

25

100%

11.

Чик Теодора

текстилни тех.

Помоћни радник

23

100%

12.

Вуковић Хилда

основна школа

Помоћни радник

5

100%

13.

Јаковчевић Тимеа

основна школа

Сервирка-кухииња

14

100%

14.

Чисар Маргит

основна школа

Помоћни радник

11

100%

15.
16.

Мајор Ирен

основна школа

Помоћни радник

18

Збуњак Јован

економски тех.

Домар школе

35

100%
100%

17.

Хорват Маћаш

средња школа

Ложач

28

100%

18.

Салма Имре

средња школа

Домар школе

30

100%

Управа 1* Магда Фехервари- директор школе је отишла на друго радно место ван школе и на
функцију в.д. директора изабрана је Весна Вајс
Стручна служба 2* Јудит Куртек- педагог школе је отишла на друго радно место ван школе и
као педагог примљена Маргарета Уршал педагог
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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, (ментор Кинга Абел, психолог)
Ана Хербут Хегедиш-проф. Историје (ментор Рудолф Вајс, проф.историје).
-Приправници, који су током школске 2013/14 положили испит за лиценцу су:
Дамњановић Маја професор разредне наставе- (ментор Зорка Куљић професор разредне
наставе)
Весна Вајс, проф. српског језика (ментор Снежана Чутура, проф. српског јез.),
Светлана Михајловић професор разредне наставе (ментор Сања Тонковић, проф. разр.
наставе),
Сикора Андреа професор разредне наставе - наставник српског језика као нематерњег у нижим
разредима Фаркаш Ибоља, проф.српског језика као нематерњег
Гајдош Каролина професор разредне наставе наставник енглеског језика у нижим разредима
ментор Силард Семи професор енглеског језика
Милински Арпад професор ликовне културе (ментор Керекеш Шандор)
Еветовић Нора професор ликовне културе (ментор Керекеш Шандор)
Туруш Биачи Рената, проф. разредне наставе (ментор Пољаковић К. Ђенђи, проф. разр.
наставе).
Гагић Слађана професор разредне наставе- ментор Зорка Куљић професор разредне наставе
Приправници којe је школа 2013/14 пријавила за полагање испита за стицање лиценце и који
чекају позив су:
Тадић Александра, проф. српског језика ментор Милица Чубрило, проф. српског језика
Моника Шарњаи, педагог, ментор Маргарета Уршал, педагог
Наставници који су школске 2013/14 године усвојили програм увођења приправника у посао,
положили испит о савладаности програма пред школском комисијом, а предстоји
пријављивање за полагање испита, су:
Ковач (Сакач) Елвира професор разредне наставе- (ментор Атила Дунаи професор разредне
наставе)
Пинтер Ноеми – професор мађарског језика (ментор Естер Сабо . професор мађарског језика)
Ови кандидати још нису пријављени од стране школе због застоја у администрацији- наиме због
кашњења у окончању конкурсног поступка- што није грешка школе- или могу сами да уплате
испит а лиценцу.
Треба да заврши програм увођења у посао и да полаже испит пред школском комисијом
Милица Васић проф. српског језика ментор Милица Чубрило, проф. српског језика
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1.2.5.Стручно усавршавање наставника
Поред прописане законске обавезе наставника за сталним стручним усавршавањем, као један од
приоритетних задатака предвиђен Школским развојним планом (за период од септембра 2012.
до августа 2015.год. ) јесте појачан рад на диференцирању наставе, на примени савремених
метода, средстава и облика рада, као и интензивирање хоризонталног учења- преношења знања
и искустава. Школским развојним планом је предвиђено за сваког наставника држање
диференцираног огледног часа уз примену савремених метода, средстава и облика рада уз
присуство чланова стручног већа .Стручни актив за развојно планирање у договору са
Школским тимом .за самовредновање, Стручним активом за развој школског програма , Тимом
за заштиту ученика од злостављања и занемаривања и Тимом за инклузивно образовање
сачинио је план стручног усавршавања запослених за школску 2012-13 годину
Школа се школске 2013/14 године укључила у пројекат „Развионица“ и у оквиру пројекта је цео
колектив био обухваћен обукама. Развионицу финансира Европска унија, а носилац пројекта је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Пројекат спроводи
конзорцијум који води Hulla & Co, Human Dynamics K.G.
У оквиру пројекта имали смо семинаре у два модула, оба у трајању од 4 дана (по 2 викенда) и
једну ИКТ обуку.
 Развионица- Модул 1. Примена Националног оквира курикулума – Основе учења и
наставе је обука која је била обавезна за све запослене у настави, стручне сараднике и
руководство школе и за представнике родитеља и просветне саветнике ШУ Сомбор
истуреног одељења у Суботици Теме које су обрађене: Осигурање и подршка развијању
општих/међупредметних и предметних компетенција ученика за наставу усмерену на
остваривање предметних исхода и стандарда постигнућа
Израда школских докумената: Школског развојног плана и Школског програма – у складу
са документом Национални оквир курикулума
Основе учења и наставе: Учење у центру, улога наставника у подстицању
саморегулисаног учења ученика, подстицајна средина за учење, наставник као
рефлексивни практичар, кључне компетенције, оцењивање и праћење као подршка
учењу, планирање наставе усмерене на учење
 Модул 2. Развој школа-вежбаоница за учитеље менторе и потенцијалне менторе који
сарађују са студентима и приправницима волонтерима са учитељског факултета у
Суботици
Теме: Унапређење сарадње са учитељским факултетом и другим факултетима који
образују будуће наставнике, ојачанје менторских компетенција...
 У периоду од 6. до 10. јула, за десет одабраних представника школа вежбаоница, међу
којима је била и директорка наше школе Весна Вајс, организована је студијска посета и
учешће на конференцији Excellence in Education 2014, која је одржана у Паризу,
Француска. (www.paris.icieconference.net). Главне теме конференције биле су подељене
на четири главне области: Образовање пред изазовима 21. века, Информационе
технологије као препрека или прилика, Стандардизација и индивидуализација наставе,
Нови организациони модели у образовању. Током конференције одржано је више
радионица и презентација угледних међународних стручњака и предавача, са посебним
освртом на наставничке праксе у различитим системима и условима рада. Учешћем
практичара из школа вежбаоница у оквиру пројкета Развионица остварује се
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професионални подстицај пред почетак огледне примене Националног оквира
курикулума у наредној школској години.
Нова професионална знања стечена на овој конференцији директорка Весна Вајс пренела
је колегaмa у сопственој школи на наставничком већу. Предавање се посебно односило
на анализу примењивости примера добре праксе у нашој школи.
 ИКТ обука- у трајању од 2 дана- за 20 запослених
Завод за унапређивање образовања и васпитања, као један од партнера на пројектуИПА
011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског
капитала“, носилац је активности у оквиру компоненте 2:Обука наставника за употребу ИКТ-а
у настави. Компонента 2 има за циљ јачање компетенције наставника за примену савремених
информационо-комуникационих технологија у образовно-васпитном процесу.
Теме- примена ИКТ у настави, платформе за учење, коришћење друштвених мрежа у
сврхе наставе, Едмодо, Вибли, Каху, Прези..., онлајн апликације који унапређују
сарадњу у школи, базе знања...
У оквиру пројекта поред семинара учесници су добили и обимне домаће задатке, ипак
воља и жеља запослених да се стручно усавршавају није био мањи него ранијих година,
колеге су због су били спремни да улажу енергију, време и новац у многе друге
едукације.
 У нашој школи је 15.03.2014 организован семинар: Усмерена пажња-могућности
развијања пажње код деце предшколског и школског узраста. Овај семинар је похађао
30 запослених из насше школе.

Преглед посећених семинара и других облика стручног усавршавања
РАЗРЕДНА НАСТАВА
Назив семинара
Усмерена пажња-могућности развијања пажње код
деце предшколског и школског узраста

Портфолио,његова улога и начин попуњавања и
вођење дисциплинског поступка-Стручни скуп

Летња академија-успешно образовање,учење
Манифестација у оквиру школских зидоваорганизовање слободних активности
Стручни дан-конференција
Изазови данашњице у образовно-васпитном радустручни скуп
Презентације (2) уджбеника за разредну наставу
"Нови Логос"
Приказ уджбеника"Клет" -стручно предавање
Презентација уджбеника "Нова школа"
Презентација уджбеника"Креативни центар"
Magyarságismeret

Број учесника

Рената Биачи Туруш, Елвира С Ковач, Атила
Дунаи, Сања Тонковић, Ката Нађ Варга, Кинга
Сирак Ангела Ковачевић Салма, Елвира Лилић
Ђенђи Пољаковић Кираљ
Ката Нађ Варга
Ленке Кобрехел
Рената Биачи Туруш
Ковач С Елвира, Силвиа Шили
Елвира С Ковач, Ленке Кобрехел, Атила Дунаи
Ленке Кобрехел, СИлвиа Вашархељи, Ђенђи
Пољаковић Кираљ, Ирен Бурањ
Ленке Кобрехел, Ката Нађ Варга Ангела Ковачевић
Салма Ђенђи Пољаковић Кираљ, Нинослава
Пенџић
Ката Нађ Варга Ангела Ковачевић Салма,
Мирослава Бриндза
Нинослава Пенджић
Елвира С Ковач, Ленке Кобрехел, Ема Кривек,
Габор Јесенски, Силвиа Вашархељи Ђенђи
Пољаковић Кираљ
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Улога музичког васпитања у свакодневици
школараца
"5.Методички дани учитења"-стручни скуп
Лутке у настави
Мултимедија као покретач активног учења,модул
1
Извршни одбор друштва учитеља

Атила Дунаи, Тинде Торма, Силвиа Вашархељи,
Кинга Сирак
Ката Нађ Варга
Ката Нађ Варга, Ангела Ковачевић Салма
Ката Нађ Варга

Ката Нађ Варга, Снежана Глигорић Ђенђи
Пољаковић Кираљ
Новогодишња маштарија
Снежана Глигорић, Илонка Буљовчић
Мрежа подршке инклузивном образовању
Елвира Лилић
Обука за изборни предмет: народна традиција
Кинга Сирак
Инклузија
на
делу-практична
примена Слађана Гагић, Илдико Шванер, Маја Дамњановић
инклузивног модела рада у основној школи
Креативност у раду са талентованим ученицима
Ђенђи Пољаковић Кираљ
Настава
математике
помоћу
рачунара
и Силвиа Шили
софтверГЕОГЕБРА
Ни
црно
ни
бело-програм
за
рад
са
децом/младима,против предрасуда,за толеранцију и
интеркултуралност
Безбедност-инвестиција у будућност"обука из Прве
помоћи
Укупан број посећених семинара: 24

Гордана Јурић, Маја Дамњановић
Мирослава Бриндза
Укупно наставника:

БОРАВАК, ПРЕДМЕТНА НАСТАВА У НИЖИМ РАЗРЕДИМА
Назив семинара
Број учесника
Развијање усменог изражавања у настави енглеског Хућка Леа Рахел, Каролина Гајдош, Ана Кесеги М.
језика
Стручни дан -конференција
Каролина Гајдош
"100 игара"-игре за развој моторичких,психичких и Каролина Гајдош
социјалних способности деце и дечијих група
Усмерена пажња-могућности развијања пажње код Каролина Гајдош, Ана Кесеги М., Изабела Пејовић,
Рита Николић, Хајналка Халаи
деце предшколског и школског узраста
Аутентични приступ вјеронауци
Хермина Ковач
Учитељско пролеће
Рита Николић
Функционална употреба језика у настави српског језика Рита Николић
као нематерњег
Дигитална епоха-отворена школа
Хајналка Халаи
Савремени методи и интерактивна настава страног језика- Хајналка Халаи
стручни скуп
Упознај да би знао показати
Хајналка Халаи, Анита Трукли
Интернатионале шцхулишцхе Верглеицхсарбеитен
Анита Трукли
Deutsch als Fremdsprache
Анита Трукли
Ефикасно оперативно планирање наставе немачког језика Анита Трукли
кроз унапређивање компетенција наставника
Укупан број посећених семинара: 13
Укупно наставника :
УПРАВА, СЛУЖБЕ, САРАДНИЦИ
Назив семинара
Усмерена пажња-могућности развијања пажње код деце
предшколског и школског узраста
Изазови данашњице у образовно-васпитном раду-стручни
скуп
Портфолио,његова улога и начин попуњавања и вођење
дисциплинског поступка-Стручни скуп
Креативност у раду са талентованим ученицима
Летња академија-успешно образовање,учење
Ни црно ни бело-програм за рад са децом/младима,против
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Број учесника
Изабела Секе Сабо, Моника Шарњаи, Агнеш
Дудаш
Изабела Секе Сабо, Моника Шарњаи
Изабела Секе Сабо,
Агнеш Дудаш
Агнеш Дудаш
Маргарета Уршал

предрасуда,за толеранцију и интеркултуралност

Мрежа подршке инклузивном образовању
Конференција насиље над женама
Конференција из дечје психодраме – мењати се кроз игру
4. регионални састанак МИО
Састанак тима за ПО на локалу
Укупан број посећених семинара:11

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Назив семинара

Мрежа подршке инклузивном образовању
Стручни дан-конференција
Дигитална епоха-отворена школа
Magyarságismeret 2014.11.25.
Изазови данашњице у образовно-васпитном радуСтручни скуп
Функционална употреба језика у настави српског језика
као нематерњег
Lehrwerksarbeit
Ефикасно оперативно планирање наставе немачког
језика кроз унапређивање компетенција наставника
mündlichen Prüfung DSD-I
Internationale schullische Vergleichsarbeiten
Сарадња Србије и Мађарске-конференција
4. регионални састанак МИО

Презентација уджбеника "Нови Логос"
Презентација уджбеника „Креативни центар“
Презентација уджбеника „Клет“
Модел изврнуте учионице и мешавитог учења у настави
различитих предмета
Каква питања воде до знања трибина
"наставничка удружења-пут до квалитетног образовања"
стручна трибина
Настава математике помоћу рачунара и софтвер
ГЕОГЕБРА
Манифестација у оквиру школских зидова
"Безбедност-инвестиција у будућност" обука из Прве
помоћи
Методика основа збирке задатака за ТИО
Час телесног вежбања као основни оперативни облик
наставе физичког васпитања
Усмерена пажња-могућности развијања пажње код
деце предшколског и школског узраста
Учешће на радионицама пројекта"Учитељи за ЕУ"
настава у облаку
Табла и креда данашњице-Интернет/трибина
Укупан број посећених семинара: 27

Маргарета Уршал
Изабела Секе Сабо
Изабела Секе Сабо
Изабела Секе Сабо, Маргарета Уршал
Маргарета Уршал
Укупан број : 4

Број учесника
Иштван Балинт
Теодора Петраш
Теодора Петраш
Теодора Петраш, Ана Хегедиш Хербут
Теодора Петраш, Силард Семи, Патрициа Варга
Весна Вајс, Александра Тадић
Мариа Маргит Урбан
Мариа Маргит Урбан, Жужа Дели Кокић
Мариа Маргит Урбан
Жужа Дели Кокић
Рудолф Вајс
Пајица Башић
Пајица Башић, Милорад Ковачевић, Слободанка
Брандт, Невен Брандт
Милорад Ковачевић
Етел Зуберец, Слободанка Брандт, Невен Брандт
Милорад Ковачевић
Милорад Ковачевић, Етел Зуберец, Золтан Бало,
Слободанка Брандт, Невен Брандт
Милорад Ковачевић
Бурањ Жужана, Гунић Јолан, Атила Порколаб
Етел Зуберец
Золтан Бало, Маја Прчић
Золтан Бало
Шандор Јухас
Шандор Јухас
Ноеми Кираљ
Александра Тадић
Александра Тадић
Укупно наставника:

Евиденција свих облика ранијег стручног усавршавања запослених се налази у школској
документацији
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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 40 % ученика (њих 481) користи неко превозно средство.
26,7% ученика, чије место становања прелази 2.5 км остварује право на бесплатну аутобуску карту (320 ученика),
12.2% ученика (њих 146) за превоз до школе користи бицикл, а 17% ученика (њих 203) путује у школу
аутомобилом или на други начин.
Раз
ред

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑-5
∑-6
∑-7
∑-8
1-8

Укуп
број уч.

167
171
138
174
172
130
144
99
1195

Са
бесплатном
картом
br
%

бицикло
м путују

колима
или другo

број
путника

%
од броја
уч. тог
разреда

% од укуп.
бр. уч.
у шк.

8

4,8 %

17

53

28

16,7%

2,3%

14

8,9 %

26

19

40

23,3%

3,3%

10

7,2%

25

11

35

25,4%

2,9%

18

10,3 %

25

31

48

27,6%

4%

76

44,2 %

22

31

98

57%

8,2%

63

48.5 %

15

31

78

60%

6,5%

82

56,9%

8

15

91

63,2%

7.6%

49
320

49,5%

8
146
12.2%

12
203
17%

63

53,6%

5,3%

26,7%

25

481

40.2%

1.3.2. Полна и национална структура ученика
На нивоу школе 51% ученика чине дечаци, 49% девојчице
Приказ полне структуре по разредима за целу школуразред
1
2
3
4
167
171
138
174
Бр.ученика
90
85
76
85
Дечаци- бр
54%
50%
55%
49%
%
77
86
62
89
Девојчице- бр
46%
50%
45%
51%
%

5
172
101
59%
71
41%

6
130
60
46%
70
54%

7
144
74
51%
70
49%

8
99
37
37%
62
63%

Укупно
1195
608
51 %
587
49 %

Централна школа -Приказ полне структуре по разредима
разред
1
2
3
4
72
74
46
66
Бр.ученика
36
40
30
32
Дечаци- бр
50%
54%
65%
48%
%
36
34
16
34
Девојчице-бр
50%
46%
35%
52%
%

5
172
101
59%
71
41%

6
130
60
46%
70
54%

7
144
74
51%
70
49%

8
99
37
37%
62
63%

Укупно
803
410
51%
393
49 %

Шабачка школа- Приказ полне структуре по разредима
разред
1
2
3
4
63
62
55
67
Бр.ученика
35
28
27
37
Дечаци- бр
56 %
45%
50%
52%
%
28
34
28
30
Девојчице-бр
44 %
55%
51%
48%
%

Укупно
247
127
52%
120
48%

Салаи школа- Приказ полне структуре по разредима
разред
1
2
3
4
20
21
21
28
Бр.ученика
10
12
9
13
Дечаци- бр
50%
57%
43%
46%
%
Девојчице-бр
10
9
12
15
%
50%
43%
57%
54%

Укупно
90
44
49%
46
51%

Келебијска школа - Приказ полне структуре по разредима
разред
1
2
3
4
Укупно
12
14
16
13
Бр.ученика
55
9
5
10
3
27
Дечаци- бр
75%
36%
63%
23%
%
49%
3
9
6
10
28
Девојчице-бр
25%
64%
37%
77%
%
51%
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Национални састав ученика : 53% ученика је мађарске националности , 15 % српске , 14% ромске, 7% буњевачке, 4
% хрватске националности, док 7% припрада категорији осталих.

Разред

Приказ националног састава ученика по разредима на нивоу целе школе
Бр.
Бр.
уч.
уч.
Бр. уч.
Бр. уч.
Бр.у
српск
мађар
хрватс
буњева
ч.
е
ске
ке
чке
нацио
нацио
национ
национ
н.
%
н.
%
.
%
.

%

Бр. уч.
ромске
национ
.

Σ-1.

167

28

17%

85

51%

9

0%

8

5%

23

Σ-2

171

31

18%

82

48%

6

4%

9

5%

33

Σ-3.

138

16

12%

66

48%

7

5%

8

26

Σ-4.

174

10

6%

88

51%

11

6%

24

6%
14
%

Σ-5.
Σ-6.
Σ-7.
Σ-8.

172
130
144
99

27
26
20
16

16%
20%
14%
16%

87
73
92
62

51%
56%
64%
63%

6
5
5
4

3%
4%
3%
4%

9
12
7
8

5%
9%
5%
8%

23
11
11
3

1195

174

15%

635

53%

53

4%

85

7%

164

Σ

објекат

Приказ националног састава ученика по школским објектима
Бр.
Бр
Ма
Бр.
уч.
Бр.
ђар
Хрв
Срba %
а
%
ата
%
Централн
803
129
16
468 58
33
4
а шк.
Шабачка
247
27
11
71
29
18
7

Бр.
Буње
ваца

34

%
14
%
19
%
19
%
20
%
13
%
8%
8%
0%
14
%

Ост
али

%

14

8%

10

6%
11
%

15
7
20
3
9
6

4%
12
%
2%
6%
6%

84

7%

Оста
ли

%

7

66

8

89

36

12

5

%

Бр.
Рома

%

48

6

59

30

12

Салаи шк.

90

7

8

60

67

2

2

4

4

15

17

2

2

Келебија

55

11

20

34

62

2

4

3

5

1

2

4

7

1.3.3. Образовни и социјални и миље ученика
1.3.3.1. Школска спрема родитеља
Највећи број родитеља, 28,5%, има 3. степен струч. спреме (трогодишња сш), 23,6 % је са 1. степеном струч.спреме
(основна школа), 21.2% има 4. степен, 15,6% нема завршену ни основну школу, 5,3% има 2. степен струч. спреме,
2.7% има завршен факултет (7/1.степен), 2,2% има вишу школу (6. степен), 0.7% има 5. степен струч. спреме, а
0.4% родитеља има магистрат или докторат (7/2 или 8. степен).

А) Очеви: у највећем броју случајева имају 3. степен струч.спреме (њих 29%). По бројности следи 1.
степен ОШ, што има 24% очева. Са 4. степеном стручне спреме је 22%.
Без завршене основне школе је 13% очева, 7% је са 2. степеном стручне спреме, 2% са 6. степеном и
2% са 7/1. степеном стручне спреме, 1 % је са 5. степеном стр.спреме и 0.3% има магистрат или
докторат(7/2 и 8.степен).
Б) Мајке: највише њих ( 27%) је са 3. степеном стручне спреме, 23% има 1. степен -ОШ, 23% је са 4.
степеном стр.спреме. Без завршене основне школе је 12% мајки, 6% мајки је са 2. степеном струч.
спреме, 3% има 6. степен, а исто 3% има завршен и 7/1. Степен (факултет),
1 % има 5. степен, а 0.4% (тј.1 мајка) има магистрат или докторат.
27

Приказ школске спреме родитеља на нивоу целе школе
Шк.
Непотп.
II.
I. степен
III. степен
спреOШ
степен
ма
О
М
O
M
O
M
O
M
отац/
мајка

IV. степен

V.
степен

VI. степ.

VII/1
степ.

VII/2,
VIII степ.

O

M

O

M

O

M

O

M

O

M

Број

182

190

275

265

66

61

352

314

234

272

11

5

17

36

19

40

6

3

%
%
O+M

13

12

24

23

7

8

29

27

22

23

1

1

2

3

2

3

0,3

0,4

15.6%

23.6%

5.3%

28.5%

21.2%

0.7%

2.2%

2.5%

0.4%

1.3.3.2.Материјални статус породица
Оба су родитеља запослена код 37% ученика, оба су родитеља незапослена код 27%. Само отац ради код 24%
ученика, а само је мајка запослена код 12% деце.
Приказ запослености родитеља:
Одељење
1
2
3
4
5
6
7
8
свега

Број
ученика

167
171
138
174
172
130
144
99
1195

Брoj деце са оба
запослена родитеља

Брoj деце где је
запослен отац

Брoj деце где је
запослена мајка

Брoj деце са оба
родитeља незапослена

71 (43% од првака)
59
(35%)
34
(25%)
61
(35%)
55
(32%)
59
(45%)
60
(42%)
46
(47%)
445
(37%)

36
52
25
40
44
31
38
24
290

19
15
12
21
18
16
22
17
140

41
45
67
52
55
24
24
12
320

(21%)
(30%)
(18%)
(23%)
(26%)
(24%)
(26%)
(24%)
(24%)

(11%)
(9%)
(9%)
(12%)
(10%)
(12%)
(15%)
(17%)
(12%)

Преглед броја ученика у продуженом боравку по објектима и разредима
Школски објекат/ разред
1.раз
2.раз.
3.раз.
4.раз.
Централна школа
41
34
Шабачка школа
38
32
свега
79
66
-

5.раз.
-

(25%)
(26%)
(48%)
(30%)
(32%)
(19%)
(17%)
(12%)
(27%)

Свега
75
70
150

1.3.3.3.Целовитост породице
А) Комплетна породица: На нивоу школе 82,8% ученика живи у комплетној (првобитној или новооснованој)
породици. Од тога 75% ученика живи са оба биолошка родитеља, 6% живи са мајком и очухом, 1% са оцем и
маћехом, 0.8% са старатељима.
Б) Некомплетна породица: : На нивоу школе 17,2% деце живи у некомплетној породици, од тога 14% живи само са
мајком, 2 % живи само са оцем, 1% деце живи са хранитељима, 0.1% са бабом, дедом и 0.1% са неким другим .
Комплетна породица
Отац,
мајка

898

%
75
%

Мај
ка,
очух
67

%
6.
%

Ота
ц,
маћ
еха
11

Некомплетна породица
%
1
%

Ста
рате
љи
9

%
0.8
%

Сам
о
мај
ка
167

28

%
14
%

Сам
о
отац
29

%
2
%

Хра
ните
љ
11

%
1
%

Баба,
деда

2

%
0.1
%

Дру
го

1

%
0.1
%

1.3.3.4.Број деце у породици:
Двоје деце има у 49% породица, у 19% породица је са једним дететом, у 13 % породица је троје је деце.
19% деце живи у великој породици са 4 и више деце. Од тога 9 % породица је са четворо деце, петоро деце има у
4% породице , 2 % породица има шесторо деце ,
2 % породица седморо деце , осморо деце има у 1 % , деветоро деце у 1%

1
2
3
4
5
6
7

Са 1
детето
м-%
28
36
28
27
35
33
24

8

18

49

19

9

1

1

1

0

1

Σ

229

589

154

112

49

23

22

8

9

%

19 %

49%

13%

9%

4%

2%

2%

1%

1%

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

83
84
60
86
79
67
81

27
13
18
22
23
14
18

18
15
14
18
17
6
15

6
8
7
9
10
5
3

1
6
4
2
5
2
2

0
3
6
6
3
2
1

1
4
1
1
0
1
0

3
2
0
3
0
0
0

1.3.3.5. Развојне сметње
Код 24 % ученичке популације постоји нека врста развојне сметње.
Од тога највише њих има сметње у учењу: 12%. (89 ученика има проблем са читањем, 82 са писањем, 63 са
рачунањем. Ове сметње се код трећине ученика јављају заједно.) Сличан број ученика показује поремећај у
социјализацији и понашању (12%).
Говорне сметње су присутне код 7% деце, сметње у интелектуалном функционисању код 2%, сметње у
психомоторном функционисању (вид, слух, моторика, хронична обољења) постоји код 1.2% ученика, а епилепсију
има 0.4% деце.
По индивидуалном образовном плану школске 2013/14. године наставу је похађало 31 ученика у нижим и 2
ученика у вишим разредима, док са осталим ученицима код којих постоји неки вид сметње радило се
индивидуализовано.
Разред
Број ученика
1
7
2
9
3
5
4
8
5
2
6
0
7
0
8
0
31
Σ
Поред ученика са ИОП-ом, индивидуализовано се радило са још 114 ученика, који на тај начин могу постићи
основни ниво.
У протеклој школској години 17 ученика је остверио додатну подршку, с тим да још 7 ученика који су имали
потребу и Интерресорна комисија им је то одобрила није остварила због недостатка кадрова. Додатну подршку су
нашим ученицима пружали стручњаци- дефектолоѕи, логопеди, сурдопедагози) ОиСШ „Жарко Зрењанин“ и
Школског центра за слушно оштећена лица.
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ЖИВОТА И РАДА У ШКОЛИ
2.1. Бројно стање одељења и ученика
Школска 2013/14. година је започета са 1195 -, а завршена са 1184 ученика. Првим циклусом
образовања на крају школске године било је обухваћено 648 ученика, док другим циклусом 536
ученика. Рад се одвијао у 4 објекта са 61 одељења од која су 58 некомбинована и 3 комбинована
од два разреда. У централној згради и у Шабачкој школи настава се одвија у класичнимнекомбинованим одељењима, а у Салаи школи и на Келебији у класичним и комбинованим
одељењима од два разреда.
На крају школске године наставу на српском језику похађало је 623 ученика у 30 одељења-, док
је наставу на мађарском језику похађало 561 ученика у 31 одељења.
2.1.1.Број и врста одељења по језику наставе
Школски
објекат
Централна
Шабачка
Салаи
Келебија
укупно

Класична одељења
српски
мађарски
17
19
8
4
2
4
4
31

27

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

Укупно
36
12
7
6
61

IV разред

V разред

VI разред

VII
разред

VIII
разред

Свега

I- IV разр

II-III рзр.

7

9

7

6

6

5

3

0

0

36

3

4

2

3

7

6

6

5

0

0

0

Издвојена одељења
12
Шабачка шк.

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

II-IV разр

III разред

10

I-III разр

II разред

8

Свега
58

Свега за
школу
Централна
школа

III-IV разр

Број комбинованих одељењаод 2 разреда

Број некомбинованих одељења
I разред

Укупно
одељења

2.1.2.Број, врста одељења по објектима и разредима

2

1

0
0

0

0

0

0

0

0

Салаи шк.

6

1

2

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Келебијска ш.
Укупно
издвојена
одељења

4

1

1

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

1

22

5

6

5

6

0

0

0

0

3

0

0

0

2

1
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2.1.3.Број ученика према објектима,врстама одељења и разредима

IV разред

V разред

VI разред

VII
разред

VIII
разред

Свега

I разред

166

125

168

172

130

144

99

33

9

IV разред

III разред

158

III разред

II разред

1162

I разред

Свега за
школу: 1195

Свега
ученка

Укупно

Број ученика у некомбинованим одељењима

II разред

Број ученика у
комбинованим
идељењима

5

13

6

7

0

5

6

6

15

13

6

Централни објекат
Централна
школа: 803

803

72

74

46

66

172

130

144

99

0

Издвојена одељења
Шабачка
школа: 247
Салаи школа:
90
Келебијска
школа: 55
Укупно
издвојена
одељења

247

63

62

55

67

77

14

21

14

28

13

6

35

9

9

10

7

20

3

359

86

92

79

102

33

9

Матична школа: 36 одељења, 803 ученика
Разр.
Српски наставни језик
Број одељења
Број ученика
1.
1
29
2.
2
44
3.
1
21
4.
1
23
5.
4
96
6.
3
58
7.
3
70
8.
2
46
Свега
17
387

Мађарски наставни језик
Број одељења
Број ученика
2
43
2
30
1
25
2
43
3
76
3
72
3
74
3
53
19
416

Шабачка школа: 12 одељења, 247 ученика
Разр.
Српски наставни језик
Број одељења
Број ученика
1.
2
48
2.
2
41
3.
2
46
4.
2
50
Свега
8
185

Мађарски наставни језик
Број одељења
Број ученика
1
15
1
21
1
9
1
17
4
62
32

0

Салаи школа: 7одељења, од тога1 комбинованo, 90 ученика
Разр.
Српски наставни језик
Мађарски наставни језик
Број одељења
Број ученика
Број одељења
Број ученика
1.
1 комбинов.
6
1
14
2.
1
9
1
12
3.
1 комбинов.
7
1
14
4.
1.
13
1
15
Свега
3 (1-3.С)
35
4
55

Келебијска школа: 6 одељења, од тога 2 комбинована, 55 ученика
Разр.
Српски наставни језик
Мађарски наставни језик
Број одељења
Број ученика
Број одељења
Број ученика
1.
1 комбинов.
3
1
9
2.
1 комбинов
5
1
9
3.
1 комбинов
6
1
10
4.
1 комбинов
6
1
9
Свега
2 (1-3КС, 2-4 КС) 20
4
35

2.1.4.Флуктуација ученика
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
1142
2013/2014
1195
1184
Приказ кретања броја ученика током шк.2012/13. г.
бр.уч.-дошли за време
наст.периода

бр.уч.-отишли за време
наст.периода
22

34

С тим, да у овом броју има и преписа унутар школе- тј. из једног нашег објекта у други.
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2.2. Ритам рада школе
Смене су се у школској 2013/14.години мењале месечно. У Централној школи у истој смени
наставу су похађали ученици нижих и виших разреда. Прва смена је са радом почињала пре
подне од 7.30 у септембру, новембру, јануару, марту и мају месецу. Друга смена је почињала са
радом у 13.00(у подручном обкекту на Келебији), и у 13.30 часова(у централној школи и у
осталим подручним објектима) у септембру, новембру, јануару, марту и мају месецу.
Образовно-васпитни рад у централној згради је био организован у истој смени за више и ниже
разреде. Наставу су похађали у првој смени сва одељења 5. и 8. разреда 6. и 7. разреда, а нижи
разреди у обе смене. У Шабачкој улици сви 1. И 2. Разреди су у истој смени, а у другој 3. И 4.
Разреди, док у Салаи школи и на Келебији су мешане смене (због комбинованих одељења није
могућа подела по узрасту.
2.2.1.Распоред звоњења
Настава се одвијала у 45-минутним часовима између којих су 5-минутни мали одмори, као и 10- минутни одмор за
ужину након 2. часа и 15-минутни велики одмор након 3.часа. У првом полугодишту ученици су имали два дужа
одмора (од 10 и 15 минута), док је у 2. полугодишту постојао само један велики одмор након другог часа и за ужину
и за одмор у трајању од 25 мин.
Р.бр
часа
0.час
1.час
2.час
3.час
4.час
5.час
6.час
7. час

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ОБЈЕКТИМА:
ЦЕНТРАЛА, ШАБАЧКА, САЛАИ
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
12.40-13.30
18.45-19.30

Р.бр
часа

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА- КЕЛЕБИЈА
Преподневна смена

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

7:30 – 8:15
8:20 – 9:05
9:15 – 10:00
10:15 – 11:00
11:05 – 11:50
11:55 – 12:40

Послеподневна смена
12.10-12.55
13.00-13.45
13.50-14.35
14.45-15.30
15.45-16.30
16.35-17.20
17.25-18.10

Распоред дежурства се мења у зависности од распореда, за време малих одмора има
дежурних наставника на сваком спрату, на великом одмору на дворишту, а у периоду кад деца
долазе у школу и одлазе на аутобус и на аутобуској станици. За време наставе увек је један
наставник или стручни сарадник дежурни у зборници за све ванредне ситуације
2.2.2. Распоред смена по објектима и одељењима
ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА
Пре подне: IX, XI, I, III, V месец
После подне: X, XII, II, IV,VI месец

1.б

Шили Силвиа

1.1

Куљић Зорка

2.1

Миланковић Лидија

2.а

Кобрехел Ленке

3.а

Вашархељи Силвиа

4.а

Боршош Ева

5.а

Бурањ Жужана

5.б

Јухас Шандор

5.ц

Семи Силард

5.1

Брандт Слободанка

ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА
Бр.
уч.
22
29
21
15
25
22
25
26
25
24

Пре подне: IX, XI, I, III, V месец
После подне: X, XII, II, IV,VI месец

1.а

Пољаковић Кираљ Ђенђи

2.б

Лилић Елвира

2.2

Тонковић Сања

3.1

Глигорић Снежана

4.б

Ковач Елвира

4.1

Буљовчић Илонка

6.а

Цинклер Кларика

6.б

Кокић Дели Жужана

6.ц

Ботка Варга Андреа
Зуберец Етел

6.1
34

Бр.
уч.
21
15
23
21
21
23
25
24
23
20

5.2

Вајс Рудолф

5.3

Васић Милица

5.4

Марковић Зоран

8.а

Урбан Маргит Мариа

8.б

Хербут Хегедиш Ана

8.ц

Гунич Јолана

8.1

Неорчић Александар

8.2

Брандт Невен
Бр. уч. по смени

23
25
24
20
15
18
22
24

6.2

Чубрило Милица

6.3

Тамаш Шандор

7.а

Петраш Теодора

7.б

Вајс Весна

7.ц

Хербут Роберт

7.1

Башић Пајица

7.2

Тадић Наталија

7.3

Ковачевић Милорад
Бр. уч. по смени

405

Свега уч:

Свега одељења: 36

20
18
25
24
25
25
24
21
398
803

Продужени боравак: Пејовић Изабела, Исић Ирса

ШАБАЧКА ШКОЛА
Пре подне: IX, XI, I, III, V месец
После подне:X, XII, II, IV,VI месец
Халиловић Татјана
1.2
1.3

Јурић Гордана

1.ц

Мезеи Лидиа

2.ц

Кривек Ема

2.3

Мађаревић Сузана

2.4

Рудић Весна
Бр. уч. по смени

Бр.
уч.

24
24
15
21
20
21

ШАБАЧКА ШКОЛА

Бр.уч.

Пре подне: IX, XI, I, III, V месец
После подне:X, XII, II, IV,VI месец
Гагић Слађана
4.2

Бр. уч. по смени

25
25
17
22
24
9
122

Свега ученика:

247

4.4

Дамњановић Маја

4.ц

Шванер Илдика

3.2

Радојчићч Љиљана

3.3

Михајловић Светлана

3.б

Торма Тинде

125

Свега одељења: 12
Продужени боравак: Новичић Радмила, Чикош Тимеа
Педагошки асистент: Кертес Кајтази

САЛАИ ШКОЛА
Пре подне: IX, XI, I,III, V месец
После подне: X, XII, II, IV,VI месец

Бр.
уч.

САЛАИ ШКОЛА
Пре подне: IX, XI, I,III, V месец
После подне: X, XII, II, IV, VI месец

Бр.уч.

1.4/
3.4
2.д

Бриндза Мирослава

6/7

1.д

Гал Ангела

Јесенски Габор

12

4.d

Сирак Кинга

15

4.3

Ковачевић С. Ангела

13

3.ц

Зораје Илдико

14

2.5

Пенџић Нинослава
Бр. уч. по смени

Свега одељења: 7
КЕЛЕБИЈА
Пре поднеe: IX, XI, I, III, V месец
После подне:X, XII, II, IV,VI месец
1.КМ
2/4
КС

Ковач Елвира

4.KM

Туруш Биачи Рената

Перкучин Џелебџић Ксенија

Бр. уч. по смени

14

9
Бр. уч. по смени

43

Свега ученика:

90

47

Бр.
уч.
9
5/6
7

КЕЛЕБИЈА
Пре подне: IX, XI, I, III, V месец
После подне:X, XII, II, IV,VI месец
3 KM
1/3
KС

Дунаи Атила

2.КМ

Францишковић Ева

10

Нађ Варга Ката

27

9
28

Свега уч:.

55

УКУПНО УЧЕНИКА:

35

3/6

Бр. уч. по смени

Свега одељења: 6
УКУПНО ОДЕЉЕЊА: 61

Бр.уч.

1195

2.3.Остваривање школског календара
Школски календар

Школски календар ОШ „Сечењи Иштван“ донет на основу Правилника о школском календару
за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску
2013/2014. годину («Сл. лист АП Војводине», бр.40/2012). се у потпуности остварио.
Број наст. недеља и дана: Наставни план и програм за ученике од 1-7. разреда остварује се у 36
петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана., док за ученике 8. разреда
остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.
Трајање и дужина квартала, полугодишта: Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи
се остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште: почиње у понедељак, 2. септембра, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2013. године. У
првом полугодишту има 80 наставних дана.
- Први квартал траје од 2. септембра до 25. октобра 2013. год. и има 40 наставних дана.
- Други квартал траје од 28. октобра до 23. децембра и има 40 наставних дан.
Друго полугодиште: почиње у среду, 15. јануара. За ученике од 1-7. разреда завршава се у среду, 13. јуна 2014.
године, а за ученике 8. разреда завршава се у петак, 30. маја 2014. године. У другом полугодишту има 100
наставних дана, тј. 90 наставних дана за ученике 8. разр.
- Трећи квартал траје од 15. јануара до 26. марта 2014. год. и има 50 наставних дана,
- Четврти квартал траје од 27. марта до 30. маја за осме разреде, а до 13. јуна 2014. за остале разреде. Овај квартал
има 40 наставних дана за 8. разреде и 50 наставних дана за остале разреде.
Наставне суботе: Правилник о школском календару утврђује 1 наставну суботу у току школске године: 1.
фебруара 2014. према распореду за понедељак.
Радне суботе (ненаставне): 14. Септембар: одлазак у верски објекат и 6. јун: Дан заштите животне средине
(сређивање школе и околине).
Допунска настава за време зимског распуста: организоваће се у периоду од 8. до 10. јануара 2014. год. за
ученике који постижу слабији успех у учењу.
Школски распуст:
У току школске године ученици имају, зимски, пролећни и летњи распуст.
- Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2013. године, а завршава се у среду, 15. јануара 2014. године.
- Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла, а завршава се у среду, 23. априла 2014. године.
- Летњи распуст: за ученике I-VII разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 16. јуна, а завршава се у петак 29.
августа 2014. године. За ученике VIII разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у
петак 29. августа 2014. године.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица:
- Подела ђачких књижица на крају 1. полугодишта: 27. дец. 2013.
- Подела сведочанстава и диплома по завршетку другог полугодишта: 6. 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
- Поправни испит за ученике 8. разр. 2-6. јуна 2014, поправни и разредни испити за ученике 1-7. разреда припремна
настава пред поправне испите 19-22. августа, поправни испити 26-28. августа,
- Припремна настава пред завршни испит организује се од септембра 2013. један час недељно, а две недеље пред
завршни испит припремна настава организује се свакодневно.
Верски празници:
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:
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- православци - на први дан крсне славе
- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском
календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном
празника
- припадници Исламске заједнице - 28. јула 2014. године, на први дан Рамазанског Бајрама и 15. октобра 2013.
године, на први дан Курбанског Бајрама и
- припадници Јеврејске заједнице – 14. септембра 2013. године, на први дан Јом Кипура и 15. априла 2014. године
на Пасху или Песах
Национални празници националних мањина
- Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални празници националних
мањина:
- за мађарску националну заједницу:
*15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године
- за бошњачку националну заједницу:
* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а
- за буњевачку националну заједницу:
* 2. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба,
Буњеваца и осталих Словена
- за хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа
* 15. август - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа
- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа
* 4. септембар - празник Велике госпојине
* 1. децембар - Национални празник Румуније и
* 7. децембар - Дан националног савета.
- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина
- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја
- за македонску националну заједницу:
* 2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака
* 8. септембар - Дан државности Републике Македоније
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар – Дан Националног савета
- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.
- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар-Василица
* 3. петак у марту - Бибија
* 8. април - Међународни дан Рома и
* 6. мај-Ђурђевдан
- за бугарску националну заједницу:
*3. март –Дан ослобођења од турског ропства
*24. мај – Дан Кирила и Методија и
*1. новембар – Дан народних будитеља
- за чешку националну заједницу:
*4. фебруар – Дан чешке књижевности
*28. март – Дан образовања
*16. мај – Дан националног савета
*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
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*4. октобар – Дан чешког језика
- за словачку националну заједницу
*први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.
Државни празници:
У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом.
У школи се обележава:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак, 21. октобра 2013. године
- Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2013. године и наставни је дан
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2013. године (ненаставни
нерадни дан)
- Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2013. Године (ненаставни дан)
- Сретење - Дан државности, који пада у суботу и недељу, 15. и 16. фебруара 2014, (обележава се и у
понедељак 17. фебруара као нерадни и ненаставни дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у
уторак 22. априла 2014. године као радни и наставни дан
- Празник рада, који пада у четвртак и петак 1. и 2. маја 2014. године као нерадни и ненаставни дан
- Дан победе, који пада у петак, 9. маја 2014. године и наставни је дан и
- Видовдан, спомен на Косовску битку, који пада у суботу, 28. јуна 2014. године и радни је дан.

2.4.1. Табеларни преглед школског календара
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ( 80 наставних дана)
(2. септембра – 23. децембра)
1. КВАРТАЛ
(40 наставних дана)

2. КВАРТАЛ
(40 наставни дан)

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ( 100 наставних дана)
(од 15. јануара до 13. јуна)

3. КВАРТАЛ
(50 наставна дана)
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У суботу, 1. фебруара 2014. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

4. КВРТАЛ
(50 наставна дана)

ЛЕТЊИ РАСПУСТ
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2.4. Остваривање календара значајних активности
ВРЕМЕ
30.08.2013.

АКТИВНОСТ
Пријем првака у фискултурној сали

14.09.2013.

25.09.2013.

Почетак школске године-наступ у католичкој
цркви Свете Терезије
Спортска недеља-одбојка,футбал
Дан школе
КРОС-РТС СРБИЈА
„Чист ваздух ти си на потезу“Европска
недеља мобилности 2013 Дани без
аутомобила
Бербански дани на Келебији
Човек и природа –предавање,гост из
Словачке
Музичка представа-гост из Словачке

27.09.2013.

Сусрет братских школа у Сегедину

27.09.2013.

Делегација из Словачке

27.09.2013.

Ноћ истраживача

28.09.2013.

Бициклистички шов

30.09.2013.

„Дан мађарске народне бајке“

8.10.2013.

Представа у фискултурној сали

9.10.2013.

Презентација „Фиеста Клуба“у фискултурној
сали
Презентација“Карате Клуба“Спартак у
фискултурној сали
„Трговина људима није мит“

16.-20.09.2013.
20.09.2013.
20.09.2013.
21.09.2013.

22.09.2013.
25.09.2013.

14.10.2013.
14.10.2013.
16.10.2013.
18.10.2013.
24.10.2013.
24.10.2013.
25.10.2013.

Ручни рад у Непкеру
„Сунчана јесен живота“-наступ у
МЗ“Пешчара“
Луткарска представа-Csillagszemü juhász
„Прва помоћ и реалистички приказ повреда“
„Сунчани јесен живота“ наступ у МЗ „Зорка“

30.10.2013.

„Здравље,здрава исхрана,болести прљавих
руку“-Здраствена васпитна предавање

30.10.2013.
8.11.2013.
13.11.2013.
16.11.2013.

Ручни рад у Непкеру
Дан просветара-прослава
Систематски преглед
Међународно такмичење из историје

19.11.2013.
19.11.2013.

Позоришна представа-Прича шуме
„Правилна исхрана“

21.11.2013.
22.11.2013.
26.11.2013.

„Здравље и пубертет“-предавање
„Пушење“-предавање
Презентација –експерименти из физике

26.11.2013.
26.11.2013.

„Сида“-предавање
„Пажљивко“-едукативна акција,безбедност
деце у саобраћају
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НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Руководство ,диригент оркестра Тамаш
Шандор,.чланови комисије за јавну и
културну делатност
Руководство,хор ,оркестар
Наставници физичке културе
Руководство школе
Наставници физичке културе,890 ученика
Бало Золтан-наст.техничког и инф.,7
ученика,ЗОО врт,Град Суботица
Наступ –фолклор
Ученици 7.и 8.разреда и разредне
старешине
Нижих одељења на мађ.наст.језику
Келебија,Салаи и Централна
Петраш Теодора наст.мађ.језика и Тамаш
Шандор наст.музичке културе
Удруженје просветних радника мађара
северно-бачког округа
Цинклер Кларика наст.хемије и Зуберец
Етел наст.биологије,3 ученика
Бало Золтан наст.техничког обр.- 10
ученика ИПА програм прекограничне
сарадње Мађарска –Србија и Град
Суботица
Дудаш Агнеш библиотекарка и 5
ученика,Градска Библиотека
Ученици из ОШ“Хуњади Јанош“из
Чантавира,ученици наше школе од4-7
разреда
Ученици нижих и виших разреда
Ученици нижих одељења из централне
школе
Брандт Невен наст.техн.Милински Арпад
наст.лик.културе,20 ученика осмих
разреда,Град Суботице
2.а Коблехер Ленке учитељица
Хор,оркестар Тамаш Шандор наст.музичке
културе,учитељи из Шабачке школе
Ученици из Централне и Салаи школе
Црвени крст ,ученици 7 и 8 разреда
Хор,оркестар,учитељи,руководство месне
заједнице
Патронажна сестра-ученици нижих
одељења на српском наст.језику разредне
старешине
1.а и 3.а учитељице
школа
Ученици 7 разреда,Дечији диспанзер
Удружење просветних радника мађара
северобачког округа,школа
Ученици из централне и из Шабачке школе
Дечији диспанзер,ученици 6
разреда,Зуберец Етел наст.биологије
Патронажна сестра , ученици 5 разреда
Дечији диспанзер,15 ученика 7 разреда.
Предавач гост из Мађарске,ученици 6 и 7
разреда
Патронажна сестра,ученици 8 разреда
Град Суботица,ученици првих разреда из
централне школе

26.11.2013.
30.11.2013.

„Пубертет код девојчице“-предавање
Семинар из Прве помоћи

2.12.2013.
4.12.2013.

Међушколско такмичење у футбалудевојчице у фискултурној сали
Међуокружно такмичење у футбалу

5.12.2013.

Међушколско так.у футбалу-дечаци

6.12.2013.
7-8.12.2013.
12.12.2013.
12.12.2013.
17.12.2013.

Предавање-„Сида“
Семинар-„Развионица“
„Пубертет“-предавање
„Трговина људима“-предавање
Програм на немачком језику

18.12.2013.
20.12.2013.

Новогодишњи програм у МЗ“Келебија“
Добротворни новогодишњи концерт

23.12.2013.

„Новогодишња чаролија“-укршавање јелки

27.12.2013.
23.01.2014.
27.01.2014.
30.01.2014.
1.02.2014.
10.02.2014.
11.02.2014.
13.02.2014.
14-22.02.2014.

Дочек Деда Мраза
Позориштна представа-У Непкеру
Школска слава“Свети Сава“
Презентација“Безбедно детињ.
Школско так.из математике
Радни договор
Педагошки колегијум
Актив педагога из Суботице
ЕТНОДАНИ,мађари,буњевци,хрвати,ромски,српски
Презентација уџбеника“ЛОГОС“
Позориштна представа“Петар Пан“
Систематски преглед зубара-нижа одењеља
Семинар“Развионица“
Систематски преглед

18.02.2014.
19.02.2014.
20.02.2014.
22.23.02.2014.
3-6.03.2014.
10.03.2014.
14.03.2014.
15.03.2014.
17.03.2014.
20.03.2014.
21.03.2014.
24.25.26.2014.
26.03.2014.
27.03.2014.
2.04.2014.
3.04.2014.
4.04.2014.
8.04.2014.
9.04.2014.
9.04.2014.
10.04.2014.
12.04.2014.
14.04.2014.

„Метаморпхосис“интерактивна изложбапревенције наркоманије“Експекто“
Позориштна представа“Vicuska keresése“
Семинар-„Усмерена пажња-могућности
развијања пажње код деце
Позориштна представа“Mágnás Miska”
„Кенгур без граница“-такмичење из
математике
Презентација-Baseball
Презентација-Приказ школе и активности за
родитеље будућих првака
Презентација за ниже одељење-Здрава
исхрана
Презентација за виших одељења-Пубертет
Презентација гимназије“Костолањи Деже“
Веселог позорја-представа на с.језику
Окружно такм.из мађ.језика и језичке културе
„Насиље“ предавање
Презентација-„Хемијска технолошка школа“
„Психоактива“-презентација
Презентација средње школе“Светозар
Марковић“-гимназије
Семинар“Датастатус“
Школско такмичење у рецитаторству
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Патронажна сестра,девојчице 5 разреда
П.Ксенија,Бало З.,Торма Т.,Маја
П.,Медицинска средња школа
Спортски савез Суботице,Јухас Шандор
наст.физичке културе
Спортски савез Цуботице,Јухас Шандор
наст.физичке културе
Спортски савез Суботице,Јухас Шандор
наст.физичке културе
Патронажна сестра-ученици 7 разреда
Сви наставници,стручна служба
Патронажна сестра,ученице 6 разреда
Центар за социјални рад,ученици 8 разреда
Наставница немачког језика,ученици
1,2.разреда,родитељи
Наставници разредне наставе,родитељи
Руководство,наставник музичке културе
Тамаш Шандор,хор,оркестар,родитељи
Град Суботица,ученици 3/1 и 4/1
разреда,Хотел Галерија
Комисија за култ.делатности
Ученици 6 и 7.разреда на мађ.наст.језику
Комисија за култ.делатности,хор,оркестар
МУП“Суботица,ученици 5.разреда
Наст.математике,ученици
Учитењице 4.разреда и васпитачице
Председници стручних актива,ПП служба
ПП служба
Наставници,ученици
Наставници,учитењи
Нижа одељења из Шабачке школе
Дечији диспанзер
Наставници разредне наставе
Дечји диспанзер 3 и 5. разреди.разредне
старешине
Ученици 8 разреда,разредне старешине
Ученици нижих одељења из централне
школе
Наставници виших и нижих одељења 26
особа
Ученици 6 и 7.разреда на
мађ.наст.језику,наставници
Друштво математичара,наставници
математике,261 ученикa од 1-8 разреда
Спортски савез Србије,ученици од 58.разреда
ПП служба,руководство,учитењицe
4.разреда
Ученици средње медицинске школе
Ученици средње медицинске школе
Ученици 8 разреда на мађ.наст.језику
Ученици 5-8 разреда
61 учесника
15 ученика 6 разреда ,дечији диспанзер
Ученици 8 разреда
Ученици 7 разреда,Дечији диспанзер
Ученици 8 разреда
Наставници немачког језика
Ученици такмичари од 1-8 разреда

15.04.2014.
15.04.2014.
25.04.2014.
26.04.2014.
28.04.2014.

„Пубертет“-предавање
Сајам Образовања-Средња школа „Иван
Сарић“
Позоришна представа“Тоби тужни пси“
„Развионица“-семинар
Спортска недења-футбал,одбојка

7.05.2014.
9.05.2014.
9-10.05.2014.
13.05.2014.
17.05.2014.
19.05.2014.

СТРЕЕТ-Воркаут-улична гимнастикапрезентација
Музичка представа-интерактивна предавање
Вакцинисање ученика 6 разреда
Пробни пријемни испит
Здраствено предавање „Туберкулоза“
Отворена врата_Политехничка школа“
Педагошки колегијум

20.05.2014.

Позоришна представа-Kiškondaš

19-23.05.2014.

Хуманитарна акција-Солидарност у делу за
поплављена подручја

28.05.2014.
29.05.2014.

Дан Изазова-спорт
Опроштајна утакмица у малом футбалу и у
одбојци
Опроштај –свечана приредба
Систематски преглед ученика 8 разреда за
упис у средњу школу
Квалификациони испит матерњи
језик,математика,комбиновани тест

30.04.2014.

30.05.2014.
5.06.2014.
16.17.18.06.2014.

Ученици 5 разреда
Ученици 8 разреда
Ученици шабачке школе,дечје позориште
Наставници,учитењи,стручна служба
Ученици од 5-8 разреда,наставници
физичке културе
Ученици 7 ,8 разреда
Ученици нижих одељења централне школе
Дечји диспанзер
Ученици 8 разреда
Ученици 7 разреда,дечји диспанзер
Ученици 8 разреда
Председници стручних актива и тима,ПП
служба
Ученици нижих одељења
Централна,Шабачка,Салаи,Келебија
Ученици,сви запослени школе
конзерве,средства за хигијену,вода одећа и
обућа ,Црвени крст-Суботица
Ученици свих објеката
Ученици и ученице 8 разреда и наставници
Ученици 8 разреда,наставници,родитељи
Дечији диспанзер,Медицина
рада,ученици,разредне старешине
Ученици 8 разреда

*Детаљан извештај о појединим активностима 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 (од јануара 2013. год )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Толди Анастазија –председник
Убори Ласло-представник локалне самоуправе
Барат Моника-представник лок. самуправе
Маја Дамњановић-представник наст. већа
Тамаш Шандор- представник наст. већа
Кларика Цинклер- представник наст. већа
Броћиловић Немања-предст. Савета родитеља
Сивић Слађана-представник Савета родитеља
Хубер Ерика-представник Савета родитеља

Школски одбор школске 2013/14. год. одржао је 7 седница:
Осим чланова Школског одбора седницама присуствују директор школе Фехервари
Магда/Весна Вајс председник Синдиката Сања Тонковић,; и у зависности од теме по потреби
помоћници директора школе Бурањ Ирен, Пајица Башић, шеф рачуноводства школе Рожа
Пеновац и педагог Јудит Куртек/ Маргарета Уршал и психолог Изабела Секе Сабо, секретар
школе Поњаушић Гордана.
7. седница: 16.09.2013 у 17,00 часова, присутно 8 чланова
ДНЕВНИ РЕД
0. Усвајање записника 6. седнице Школског одбора
записник се у целости једногласно усваја.
1.1. Извештај о реализацији Годишњег плана за школску 2012/2013 годину
1.2. Годишњи план рада за школску 2013/2014 годину
Извештај о реализацији Годишњег плана за школску 2012/2013 и Годишњи план за
школску 2013/2014 годину и констатује да се једногласно у целости усвајају.
2. Извештај о пријему радника
Директорица саопштава које смо раднике примили од 01.09.2013. по хитности, односно до
завршетка конкурсног поступка.
3. Разно
-Дан школе8. седница школског одбора 22.10.2013. присутно 9 чланова
дневни ред:
0. Усвајање записника 7. седнице Школског одбора
записник се у целости једногласно усваја.
1. Усвајање треће измене финансијског плана за 2013.годину
2. Усвајање финансијског плана за 2014.годину
трећа измена финансијског плана за 2013.годину и финансијски план за 2014.годину се
једногласно и у целости усвајају.
3. Разно
- поправка крова објекта у изградњи- пројекат „ Развионица- Подршка развоју људског капитала и истраживању-опште образовање
и развој људског капитала“.
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9. седница школског одбора 11.12.2013. у 18,00 присутно 7 чланова
дневни ред
0. Усвајање записника са 8. седнице Школског одбора
записник се у целости једногласно усваја.
1. Доношење одлуке о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2013.
Школски одбор једногласно.доноси Одлуку о спровођењу пописа имовине и обавеза на дан
31.12.2013.године.
2. Именовање чланова комисије за попис имовине и обавеза на дан
предлог кандидата за чланове комисије за попис се једногласно прихвата.
3. Разно
- одговор на жалбу Чикош Маћаша у погледу исплате отпремнине-потписан уговор са Републиком Немачком- у вези са наставним предметом Немачки као
страни језик
10. седница школског одбора, 17.01.2014. Присутно 7 чланова
Дневни ред:
0. Усвајање записника са претходне седнице
записник се у целости једногласно усваја.
1. Извештај психолога о успеху ученика на крају 1. Полугодишта
2. Усвајање статута и општих аката школе (Статут школе, пословник о раду школског
одбора, пословник о раду Наставничког већа, правила понашања у школи (ученика,
наставника, родитеља), правилник о систематизацији послова и радних места
Општи акти су једногласно усвојени
3. Разно
- сазнања школе у вези Медресе
- Набавка дидактичких средтава и играчака од прихода добротворног концерта
11. седница школског одбора 17.01.2014. у 13,00 часова, присутно 8 чланова
дневни ред:
0. Усвајање записника са 10. седнице Школског одбора
записник се у целости једногласно усваја.
1. Усвајање Плана јавних набавки за 2014. календарску годину
Дана 13.01.2014.смо добили упутство како да поступамо приликом израде овог Плана. За ужину
је потребно да спроведемо јавну набавку велике вредности тако да до марта месеца ученици
неће имати ужину.
Убори Ласло даје предлог да се школа обрати председнику Скупштине Општине Суботица
проф.др. Радмилу Теодосијевићу.
2. Усвајање Финансијског плана за 2014.годину
Док се План јавних набавки за 2014. и Финансијски план за 2014.годину, не усвоје не могу се
спроводити јавне набавке.
План јавних набавки за 2014.годину и Финансијски план за 2014.годину у целости
једногласно усвајају.
3. Разно
Директорица дпредставља другачију организацију за време малих, петоминутних одмора, деца
не излазе на ходник, Школске зграде су закључане. Имамо дежурне ученике виших разреда који
евидентирају сваки долазак у зграду. Помоћно особље такође дежура.
У зборници увек дежура један наставник .
Школски одбор ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице, подржава и одобрава организацију
рада на малим одморима.
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12. седница школског одбора 30.01.2014. у 13,00 часова Присутно 8 чланова
дневни ред:
0. Усвајање записника са 11. седнице Школског одбора
записник се у целости једногласно усваја.
1. Извештај о извршеном попису имовине на дан 31.12.2013.
Извештај о извршеном попису имовине у периоду од 27.12.2013. до 09.01.2014.године.
Судски спор са предузећем „ТИБЕX 94“ из Суботице смо добили, али кључ од просторије нисмо
добили. на том месту су и бунари за снабдевање водом за наш објекат-Салаи школу, још
неколико кућа. Просторија је враћена је у првобитно стање, а школа не може да има у свом
власништву пословни простор за издавање у закуп. Школа као установа не може да издаје свој
простор у закуп. Можемо да дамо на коришћење само лиценцираним корисницима са којима
треба да се потпише уговор о томе.
Извештај о извршеном попису имовине на дан 31.12.2013. једногласно се и у целости
усваја.
2. Доношење одлуке о извршеном попису имовине са стањем на дан 31.12.2014.
на основу Извештаја о извршеном попису имовине и стања на дан 31.12.2013. године Школски
одбор једногласно доноси одлуку о извршеном попису имовине и стања на дан
31.12.2013.године
3. Усвајање Анекса Школског програма
Претходни Школски програм истиче јануара месеца ове године. Укључивањем школе у пројекат
„Развионица“ потребно је другачије осмислити и сачинити нови школски програм. Пошто ни
сама едукација није завршена. Предлаже се да се његова важност продужи до јуна месеца
2014.године.
Школски одбор једногласно доноси Анекс Школског програма којим се важење
продужава до јуна месеца 2014.године.
4. Усвајање Правилника о набавкама
упознавање са моделом Правилника о набавкама. Школа као установа је у обавези да спроведе
набавке и јавне набавке како би се рад одвијао несметано. Овим правилником су дефинисане
набавке на које се закон не односи, затим јавне набавке, доношење плана набавки и
извештавање о спроведеним јавним набавкама. Модел правилника донела је Управа за јавне
набавке.
Правилник о набавкама једногласно и у целости усваја.
5. Разно
-прослава Школске славе „Свети Сава“Ове године кум је био др.Синиша Јешић, директор издавачке куће „Герундијум“
13. седница школског одбора 27.02.2014. у 13,00 часова присутно 7 чланова
дневни ред:
0. Усвајање записника са 12. седнице Школског одбора
записник се у целости једногласно усваја.
1. Усвајање Завршног рачуна за 2013.годину
Школски одбор једногласно доноси Одлуку о усвајању Завршног рачуна за 2013.годину
2. Избор уџеника за школску 2014/2015 годину
Школски одбор једногласно усваја предлог актива нижих и виших разреда за избор
уџбеника за школску 2014/2015 годину.
3.Разно
- измена Плана јавних набавки за 2014 годину46

потребно је да се спроведе и јавна набавка мале вредности за снабдевање школских објеката
електричном енергијом и набавка радова-израда пројектно-техничке документације за иземену
горива у котларници са лож уља на гас у три теренска објекта
Председник Школског одбора, наводи да је упозната са проблемима које школе
имају приликом спровођења јавних набавки. Школски одбор упућује предлог да се у општинидруштвеним делатностима, формира стручно тело за спровођење јавних набавки за школе као
наручиоце.
14. Седница школског одбора 29.04.2014. у 18,00 часова присутно 7 чланова
дневни ред
0. Усвајање записника са 13. седнице Школског одбора
записник се у целости једногласно усваја.
1. Избор в.д.директора школе
Директорица школе, Магда Фехервари саопштава да је конкурисала на радно место секретар
секретаријата за друштвене делатности, у Општини Суботица, и да је примљена на то радно
место. Молба Фехервари Магде за споразумни престанак радног односа и разрешење
дужности директора школе једногласно се прихвата.
Директор представља кандидата за функцију вршиоца дужности директора школе Весну Вајс.
2. Извештај о успеху ученика на крају трећег квартала школске 2014/2015 године једногласно
се и у целости усваја.
3. Упис ученика у први разред
Упис је почео 1.априла. Приликом презентације наше школе, на родитељским је речено
да ће само првих уписаних 30 деце на српском наставном језику бити распоређено у објекат
централне зграде.
Ове године 97 ученика осмог разреда завршава школовање, а планирамо да се упише око 170
првака. Немамо довољно просторног капацитета. у Општини Суботица, представници
друштвених делатности обећали су да ће од септембра 2014. финансијским планом предвидети
средства за завршетак започетог објекта централне школске зграде.
Један од предлога је да ученици садашњег четвртог разреда српских одељења из објеката на
Келебији и у Салаи школи, од јесени, путују у ОШ „Ђуро Салај“, односно тамо се препишу у
пети разред. Организоваћемо састанак са родитељима те деце,
4. Разно
- извештај о спроведеном истраживању „Сарадња породице и школе“
Извештај о резултатима анкете на тему „Породица и школа“ анкета се спроводи два пута
годишње. Новина у закону је и „Отворени дан“, када заинтересовани родитељи, по предходно
сачињеном распореду, могу доћи у школу и посетити часове одељења које похађа њихово дете.
-извештај о реализованим „Етно данима“ Мађара, Буњеваца, Рома, Хрвата и Срба 14.22.фебруара 2014.године што је приказан и на 5 регионалном састанку МИО као пример добре
праксе
-испраћај ученика осмих разреда
30.маја је последњи наставни дан за ученике осмих разреда а 31.маја је испраћај ученика осмих
разреда.
-измена плана јавних набавки и финансијског плана за 2014.годинудобили смо инструкције за доставу Измене финансијских планова за 2014.годину.
Такође због увођење гаса у три објекта школе, потребно је спровести јавну набавку.
Измена финансијског плана за 2014. годину и Плана јавних набавки за 2014.годину у
потпуности једногласно усвајају.
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15. седница школског одбора 02.07.2014. Присутно 6 чланова
Дневни ред
1. Усвајање записника са 14. седнице Школског одбора
записник са 14. седнице Школског одбора се једногласно у целости усваја.
2. Извештај о успеху ученика на крају ИВ квартала школске 2013/2014. Године Извештај о
успеху ученика на крају ИВ квартала школске 2013/2014. године се једногласно у
целости усваја.
3. Резултати анкете о сарадњи породице и школе
Школа је у обавези да два пута током школске године изврши испитивање о сарадњи школе и
родитеља. За ово друго истраживање у овој школској години одредили смо сегмент: Сарадња
одељенског старешине и породице ученика. Узорак су пети, шести и седми разред.
резултати анкете о сарадњи породице и школе се једногласно и у целости усвајају.
4. Извештај о завршном испиту осмих разреда
16.06.2014. је био тест из матерњег језика (српског/мађарског) ;
17.06.2015. тест из математике, а
18.06.2014. комбиновани тест из 5 предмета (физика, хемија, биологија, географија и историја).
Максималан број освојених бодова код ученика у нашој школи је 32, а минималан 4 (од могућих
40). Имали смо надзор супервизора и осам дежурних наставника из других школа. Полиција је
свакога дана преконтролисала фискултурну салу у којој се и одржавао завршни испит и није
наишла ни на какве неправилности.
Са дежурним наставницима и супервизором смо имали одличну сарадњу.
Било је доста корекција од стране Завода за вредновање. Највише је било грешака у преводу
задатака на мађарски језик.
5. Школски програм
Школски програм је сачињен али га морамо допунити, унети корекције које очекујемо од
супервизора из „Развионице“.
Школски програм се једногласно усваја с тим да се потребне допуне везане за пројекат
„Развионица“ изврше до 15. септембра 2014.године и да се Школски програм са допунама
поново презентује Школском одбору на првој наредној седници.
5. Пројекат „Развионица“
Одржана су три семинара за наставнике и два за менторе, а у плану је још један на тему
„Употреба информационо-комуникационих технологија у настави“. В.д. директорка учествовала
је на четвородневној конференцији Excellence in Education & Innovation у Паризу, 6.0710.07.2014.
Обећана нам је и техничка подршка у вредности од 120.000,00 еура.
6. Разно
Школски календар
Свечани пријем првака
16. седница: 26.08.2014. присутно 6 чланова
дневни ред:
0. Усвајање записника са 15 седнице Школског одбора
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записник 15. седнице Школског одбора се у целости једногласно усваја.
1. Решавање по молби запосленог Милински Арпада
усваја се молба Милински Арпада и одобрава му се коришћење неплаћеног одсуства ради
неге члана породице, у трајању од три месеца.
2. Презентација ШРП-а Лидија Миланковић председник тима за ШРП презентује нови ШРП
Одлука о доношењу Школског развојног плана за период 2014.-2018.године се доноси
једногласно.
3. Извештај в.д.директорке са конференције одржане у Паризу
4. Разно
- сагласност за пријем нових радника
школа је у обавези тражити Сагласност Министарства финансија, односно Школске управе у
Сомбору за пријем нових радника. Пошто су све школе већ тражиле Сагласност, прошле
школске године, сада је потребно само обновити.
-набавка нових рачунара
Одлука се доноси једногласно - Одобрава се набавка три рачунара за потребе наставе
Носиоци и начин рада Школског одбора по појединим тачкама дневног реда налазе се у
школској документацији –записницима секретара школе са седница.
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3.2. Извештај о раду Савета родитеља
Чланови Савета родитеља
1.a

Фазекаш Хелена

4.1

Брешћански Иштван

1.б

Сабо Рац Елеонора

4.2

Матлак Бранислав

1.ц

4.3

Седлак Гордана

4.4

Марков Афродита

1.1

Балаж Габриела
Абрахам Илона
(замена Фараго Жужана)
Михајловић Анамарија
(замена Петровић Сања)

4.км

Патаки Силвиа

1.2

Видић Ненад
Паровић Соња

5.a

Хубер Ерика

Штефковић Тајана

5.б

Марушинац Тинде

Звекић Ангела
Јелачић Ержебет
(замена Шомођи Силвиа)

5.ц

Салаи Халаши Моника

5.1

2.a

Шиша Беата

5.2

Кермеш Арпад
Броћиловић Немања

2.б

Кљајић Анита

5.3

2.ц

Колечевић Силвиа

5.4

Берчек Золтан
(замена Батор Роберт)
Мишколци Никола

2.д

Тахири Ерика

6.а

Будинчевић Зоран

2.1

Грешак Данијела

6.б

Eмбер Марија

6.ц

Лаћак Наталиа

1.д

1.3/3.4
1.4
1.кс/3.кс
1.км

2.2

Гојковић Миленк

2.3

Шапоња Радмила

6.1

2.4

Вукобрат Силвија

6.2

Тркуља Ана
(замена Мијић Алиса)
Гордана Орчић

2.5

Мердановић Зорица

6.3

Тања Шијачић

Сарић Глориа

7.а

Енги Тимеа

Славнић Тамара

7.б

Ађаш Илона

3.a

Бенке Атила

7.ц

Себењи Сања

3.б

7.1

Бачлија Љиљана

3.1

Шмит Андреа
Сабо Ангела
(замена Кемивеш Валериа)
Шкребић Стојанка

8.а

Борис Лозанчић
Колар Атила

3.2

Драгана Филиповић

8.б

Шиша Беата

3.3

Билбија Богданка

8.ц

Флајшман Силвиа

8.2

Вереш Саша

2.км
2.кс/4.кс

3.ц

4.а

Агатић Роберт
Хуска Моника

4.б

Киш Клаудио

3.км

7.2

Председник: Љиљана Бачлија
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Савет родитеља је у току школске 2013/14. год. одржао 3 седнице:
1. - конститутивна седница савета родитеља - 09.09.2013.
Дневни ред:
1. Верификација чланова Савета родитеља
Избор председника тајним гласањем: Бачлија Љиљана већином гласова присутних чланова
Савета родитеља, је председник Савета родитеља ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице.
2. Извештај о реализацији Годишњег плана за школску 2012/2013 годину и у оквиру
Годишњег плана је и план рада директора школе, кога износи директорица Фехервари Магда.
- успех ученика на крају школске 2012/2013 године- Школски развојни план- Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и анемаривања- извештај о спровођењу ИОП-а
Извештај о реализацији Годишњег плана за школску 2012/2013 годину се у целости
једногласно усваја.
3. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2013/2014 годину
Материјално технички услови рада, Ученици –бројно стање ученика и одељења, Остваривање
наставних програма
Након упознавања присутних чланова Савета родитеља са Годишњим планом рада школе
председавајућа ставља на гласање и констатује да Годишњи план рада школе за школску
2013/2014 годину се у целости једногласно усваја.
Представници су информисани да ће општина и убудуће финансирати бесплатну ђачку ужину
Град Суботица. За остваривање права на њу родитељи, односно старатељи у обавези су да
доставе потребну документацију.
Друга седница Савета родитеља 20.01.2014.
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља
Записник са претходне седнице је једногласно усвојен
Председница наглашава важност благовременог јављања изостанака родитеља са седнице
СР да се унапред зна да ли ће имати кворум.
2. Усвајање новог Пословника о раду Савета родитеља
усаглашена са новим законом- новине у односу на стари пословник су следеће: да се
записник са седнице објављује на сајту школе најкасније 2 дана након одржавања
седнице, а на сајту остаје све до следеће седнице и да се позивнице уручују најмање 2
дана пре седнице.
3. Извештај о успеху ученика на крају 1. полугодишта
Извештај о успеху ученика на крају 1. полугодишта је једногласно прихваћен
4. Разно
-измене у организацији живота и рада у школи, деца су и за време одмора у учионицама, а не
на ходницима као до сада. Капија се затвара у 7:30, ко касни, дежурни ученици ће то забележити
у књигу дежурства Поново имамо дежурне ученике
-Директорка обавештава родитеље о разлозима прекида у обезбеђивању бесплатних ужина.
Новина је у закону да школа може да распише тендер за јавне набавке тек кад се у општини
одобре средства за ужину у новој буџетској години- што ће се десити ових дана. Тендер треба да
буде отворен месец дана и тек тада можемо склопити уговор и обезбедити ужину за децу.
- Информисање родитељада се неким школама прича о томе да ће ипак организовати
екскурзију а родитељи ће платити наставнику. То није законито, кривично дело и то ми не
дозвољавамо
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- Психолог школе уз презентацију информише родитеље о правилима понашања ученика и
родитеља у школи Родитељима су подељене позивнице за Светосавску свечаност
Трећа седница Савета родитеља 02.04.2014.
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља
2. Извештај о успеху ученика на крају 3. квартала
3. Уџбеници за школску 2014/15 годину
4. Резултати анкетирања родитеља о сарадњи породице и школе
Тема је покренула живу дискусију и размену идеја, разјашњени су многи неспоразуми
сазнали смо шта забрињава родитеље
5. Разно
- Безбедност ученика. Новина која је уведена на полугодишту (деца остају у
учионицама на одморима) се показала као добра, у овом кварталу је евидентирано
80% мање насилних случајева него у 1. или 2. кварталу. Улазак родитеља у школску
зграду за време наставе је ограничен, учестало долази патрола.
- Непримерено понашање ученика у аутобусу (уништено седиште, сломљен прозор,
насилно понашање) Као казна након опомене возача следи одузимање карте.
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3.3. Извештаји руководећих органа школе
3.3.1. Извештај директора школе за школску 2013/14. годину
ОБЛАСТ

АКТИВНОСТИ

ПРОГРАМИРАЊЕ

П
Р

1.

Координисање рада на изради
годишњег извештаја, годишњег
програма рада школе и школског
програма.

ВРЕМЕ
МЕСТО

И

август,
септембар
,
школа

ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА

Праћење
и
усаглашавање
прописа везаних за програм рада
школе.
3.
Избор тимова за развој школе.
4.
Праћење финансијског плана,
сачињавање
ребаланса
по
упутству Градског већа.
Праћење плана за сарадњу са
школама
из
Мађарске
и
Румуније и писање пројекта да за
добијање средстава за путовање
на такмичење са њима.
1.Организација и праћење радова на Август
објектима за обезбеђивање услова за
функционисње школе.
2.

Октобар

Новембар
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САРАДНИЦИ

ОСТВАРЕНИ
РЕЗУЛТАТИ
САМОЕВАЛУАЦИЈА

стручна
служба
Помоћници
директора,

Сачињена
школска
документација
.

Помоћници
директора,
стручна
служба,
шеф
рачуноводства

Усаглашени
прописи везани за
програм
рада
школе.
Сачињен
ребаланс.
Израда пројекта за
путовање
на
такмичење.

Помоћни
радници

Текуће поравке и
одржавање
објеката
централне
и
подручне школе у
сопственој режији.
Замена сијалица у
учионицама
за
штедљиве,
поравка
санитарних
чворова
врата,
ормара. Фарбање
и кречење.

Помоћни
радници

. Сервис котла на
гасно
грејање.
Замена
рефлектора
у
Шабачкој и у
централној школи.
Замена расвете за
економичне
сијалице
у
фискултурној
сали.

Помоћни
радници

Промена стакла на
копилит
у
фискултурној

Децембар

Помоћни
радници

Јануар

Помоћни
радници

Замена
керамичких
плочица
у
фискултурној сали
мушке
свлачионице
централне зграде.

април

Помоћни
радници

Замена
дрвене
столарије за ПВЦ
столарије
у
Шабачкој школи.
Фарбање,
поправка
санитарних
чворова, поправка
паркета у три
учионице.
Кречење
и
фарбање
учионица, замена
ролетни.

Помоћник
директора

Боља и ефикаснија
уређеност школе.

јун/
август

помоћног У
току
целе
године
3.Директорка Фехервари заступала
школу на споровима које је бивши
директор покренуо против школе.
4.Рад
на легализацији школске
имовине.
Извршена је у катстру провера парцела
у централном шк.дворишту где су
импровизовани
терени,
јер
је
покренута иницијатива од страане
Министарства спорта да се донирају
средства кокурском за адаптацију
спортских
терена.
Школа
је
2.Организовање
особља.

сали.
Сервис и поравка
ролетне.
Замена сијалице у
централној школи
за
економичне
сијалице
на
ходнику,
немачком
и
музичком
кабинету.

рада
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Адвокати;Буцк
о Ђерђ и Јосип
Тонковић
Дипл.инж.грђ. У
току
је
Јово
легализација
Миливојевић
пословног
простора
улица
Едварда Кардеља
114.
-урађен пројектни
рад на адаптацији

учествовала на конкурсу, део који
општина треба да финансира је
одобрен, нацрти су уведени и у
катастар, али је због временских
непогода – поплаве, цео пројекат
одложен, односно, до даљњег, ми
нисмо добили одговор Министартва.

шк.терена
по
конкурсу
Мин.спорта али се
стало
због
недостатка
средстава која су
преусмерена
на
помоћ
пострадалима од
поплава.
и Задужени
запослени
су
поступали
по
задужењима.

ПЕДАГОШКА ФУНКЦИЈА

5.Подела
задужења
запосленима септембар
узимајући у обзир њихова знања и
спосбности и заинтересованост према
неким кључним областима.

Педагог
психолог
Школе,
помоћници
директора

6.Редовно праћење рада актива нижих У
току
разреда и на одељењским већима и целе
посебно по зградама. Учествовање у шк.год.
њиховом раду и пружање помоћи да
реше проблеме поготово у раду са
ученицима
из
проблематичних
породица (социјално угрожене, ромске
итд.). Посебно обраћана пажња на
изостанке, недолажење у школу

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

Писали
смо
извештај,све мање
изостанака имамо,
90%
ученика
ромске
националности
смо школовали са
терена
наше
школе.Рад
на
санацији
изостанака имао је
своје оправдање у
другом
полугодишту
и
дао
боље
резултате.

7.Више пажње сам обраћено на стучне У
току
активе, како би се могао побољшати целе
рад и унапредити настава, да бисмо шк.год.
могли више заинтересовати децу за
учење и за даље школовање ,што у
овој околини града представља доста
велики проблем.

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

Сви
ученици
осмих разреда су
се
уписали
у
средњу школу, и
то 95% ученика је
уписало
прву
жељу са листе
жеља.

8.Комисије су формиране по плану и У
току
програму. Праћењр њиховог рада и целе
учествовање
у
организовању шк.год.
приредби,
такмичења,
квалификационог испита итд.
Праћење рада дечјих организација и
на
њихову
иницијативу
смо
организовали разне манифестације,

Сви
наставници,стр
учна служба,
Ђачки
парламент
и
ученици ОШ и
СШ
„Жарко
Зрењанин“

Све активности су
одржане по плану
и
дале
су
позитивне
резултате.
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РУКОВОДЕЋА ФУНКЦИЈА

као што је Дечја недља, изложба за
Божић и Ускрс, тј. божићни и
ускршњи
вашари,
сакупљање
секундарних сировина итд.

Суботица

9.Организовање Ђачког парламента.
август,
Именовање помоћника директора:
септембар
Пајица Башић је био задужен за више
разреде,
Ирен Бурањ за ниже разреде.

Весна
Вајс,Етелка
Зуберец

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

Педагошки
савез
Друштво
директора

-Сарадња
са
школама
у
Војводини.
-Сарадња
са
директорима
из
Србије.
-Сарадња
са
директорима,
координаторима
Развионице
и
размена искуства
са наставницима
из читавог света
на конференцији.
Учествовање
на
разним
приредбама: Дан
месних заједница,
божићна
приредба, 8. март,
Сунчана
јесен
живота, Дан села,
етно-дани, итд.

1.Месечно учествовање на састанцима У
току
директора где је локална самоуправа и целе
школска
управа
координирала, шк.год.
саветовала и усмеравала наш рад.

2.Похађани семинари:
-Летња академија за наставнике август
;Руковођење усмерено на резултате јануар/
(Магда Фехервари)
фебруар
Конференција
Excellence
in
Education 2014. у организацији јули
International Centre for Innovation in
Education (ICIE), а путем пројекта
Развионица, у оквиру компоменте 2
(Париз, Француска, у периоду од 6. до
10. јула 2014. године) (Весна Вајс)
3.Одржаван
контакт са Месним У
току
заједницама;
Келебија,
Зорка, целе
Пешчара, Ново село и Дудова шума, са школске
локалном
заједницом,
са године
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, са културним центрима у
Суботици
(српским,
хрватским,
буњевачким); сарадња са Едукативним
центром Рома.
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Пројекат
Развионица

Секретар,помо
ћници,
наставници,
ученици

4.Праћење нових прописа, измена у У
току
Закону за основно и средње целе
образовање и усклађивање школских школске
докумената са њима. Усклађивање године
правилника са новим законима.

секретар

Ажурирани
правилници
и
школска
докумнтација
у
складу
са
изменама
у
закону.
5.Организација свечаности за полазак У
току Комисија
за Све
остварене
првака у школу, Дана школе, Дечје целе
свечаност,
активности
недеље, игранки у сарадњи са Ђачким школске
локална
допринос
су
парламентом, новогодишњег програма године и заједница
богатом
јавном
у школи и у Геронтолошком центру, за време вероучитељи,
животу школе и
Светосавске академије, окружних и распуста
наставници
позитивном
републичких такмичења, завршних
ученици,
вредновању
испита
осмих
разреда,испраћај
представници
ангажовања
аученика осмих разреда, пријема
цркава
ученика,
првака у подмладак Црвеног крста,
наствника
и
учествовање у програмима села
локалне средине
Келебија: Дани Бербе, проштење,
кроз
међусобну
свечана миса поводом школске
сарадњу.
вјеронаучне године и остале сарадње
са црквама.
6.Редовито подношење извештаја У
току секретар,помо Остварени циљ:
Школском одбору и Савету родитеља школске
ћници
боља
о догађајима у школи.
године
информисаност
органа школе и
управљања.
7.Редовно одржавање одељенских и У
току секретар,
Побољшање
наставничких већа и информисање целе
помоћници
комуникације
наставника о свим променама у школи. године
директора,
свих запослених и
стручна
решавање важних
служба
питања
и
проблема.
8.Посета часовима приправника и У
току помоћници
Предупређивање
помоћ
у
даљем целе
директора,
рада наставниканапредовању.Надгледање рада
у године
стручна
приправника
и
продуженом боравку и по потреби
служба
сарадње школе и
учествовање и на родитељским
родитеља.
састанцима код петог и осмог разреда.
9.Одржавање сарадње са школама из
еурорегионалног подручја.

Комисија
за Учешће
на
свечаност,
такмичењима
у
наставници
Араду,
на
фискултуре,
спортским
мађарског
такмичењима
у
језика
и Темишвару
и
музичке
Сегедину
у
културе
такмичењу
из
музичке културе
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10.Организовање
међународног новембар
такмичења из историје у сарадњи са
Удружењем
просветних
радника
Мађара северне Бачке.

11.
Организовање
Републичког јуни
такмичења из мађарског језика и
језичке културе.
12. Организовање Завршног испита за јуни
ученике 8.разреда

Удружење
просветних
радника
Мађара
северне Бачке.,
професори
историје
Министарство
просвете
Минисрство
просвете

Учествовала је у
нашој школи 31
екипа из целе
Војводине и екипе
из Сегедина и
Темишвара.
Одржани
програми
плану.
Успешно
одрађено.

су
по

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА

1.Вредновање
посећених
часова У
току Стручна
наставника, саветодавна улога и избор целе
служба,
ментора за наставнике-приправнике.
шк.год.
комисије

Израђени
су
планови, одрађени
су извештаји.

2.Недељни преглед рада помоћног Током
особља у централној згради и у целе
издвојеним објектима.
школске
године.
3.Учешће у праћењу Школског Током
развојног
плана
и
Плана
за целе шк.
самовредновање школе, прегледње године
резултата анкетирања по кључним
областима и саветодавна улога за даљи
рад тима за самовредновање.

Помоћници
директора

Допринео бољој
организацији
и
ефикаснијем раду
особља.
Ефикасније
самовредновање.

ПЕДАГОШКА ФУНКЦИЈА ДИРЕКТОРА

1.Посећивање
часова учитеља,
наставника и вероучитеља по плану
рада. Саветовање наставника и
упућивање на стручну литературу за
даљи, ефикаснији рад са децом. На
основу
виђених
недостатака
организовано је више семинара у
школи.
2.За унапређење наставе и коришћење
нових метода рада донет је одлука да
се у августу поруче три рачунара за
рад са учениима и да се ервисирају
постојећи рачунари.

Током
целе
школске
године

Сарадња
са Наставници већ
педагошком
раде по нивоима
службом
знања
и
приправници су
пријављени
за
стручни испит.

август

наставници
информатике

3.Присуствовање
родитељским март/
састанцима и помоћ ученицима осмог април
разреда у избору адекватне средње
школе .
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Помоћници,
стручни
сарадници.

Нови
рачунари
унапредиће
процес наставе и
допринеће чешћој
употреби
савремених аудиовизуелних
средстава.
Сарадња
са Сви су уписали
разредним
средњу
школу.
старешинама
95%
ученика
осмих разреда уписало је прву
жељу са листе,
што је мерило и
добре
оцене
наставника
и

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

Новембар

успешности
на
процени
рада
сопствених
способности код
ђака преко Тима
за професионалну
орјентацију.
Едукативни
Деца
ромске
Центар Рома, националности
педагошки
редовније долазе у
асистент
школу.

У
току Разредне
целе
старешине
године

Установљени
и
именовани
проблеми
појединих ученика
и
побољшани
њихови резултати.
6.Редовно праћење рада Ђачког У
току Ученици
Боља
парламента и Дечјег савеза.
целе
Ђачког
комуникација
школске
Парламента и између школе и
године
њихови
ученика и локалне
ментори
заједнице.
7.Створени нови услови за спортске Септембар Сарадња
са Ученици
имају
активности :проширени термини ван /Октобар
спортским,
могућност да своје
наставе за дечје тренинге кошарке,
уметничким
слободно
време
одбојке, фудбала, каратеа
и
друштвима
организовано
разноврсних
плесова са клубом
проведу у школи.
Фиеста, Младост,Непкер.
8.Изабрани ђаци из одељења у акцији Јун
„Најбољи друг“ и подељене су им
дипломе.

Фацилитатори

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

Директор, Фехервари Магда (до 14.маја 2014.)
В.д. директора, Весна Вајс (од 15.маја 2014.)
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3.3.2. Извештај заменика директора за школску 2013/2014. годину
У школској 2013/2014. години посао помоћника директора су обављали Ирена
Бурањ и Пајица Башић. На овим пословима су обављали и/или учествовали у:
Опис програма/активности

Време,место
реализац.

1. Област рада: Прогрaмирaње
 изради Извештаја
јун
Годишњег програма
рада за школску
2012/2013. годину;
 изради
Годишњег
програма
рада
за
школску
2013/2014. 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 –

септембар - јун
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Начин реализ.

сарадници

Анализа досадашњег рада,
потреба, могућности,

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор школе

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Предметни
наставници,стру
чна
служба,разредне
старешине

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Пајица Башић
Ирена Бурањ

Посета
часовима,присуствовање
на састанцима

директор школе,
стручна служба

образовног рада школе;
Организовању стручног
усавршавања наставног
особља




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 седмих
разреда
Пробни тест четвртих
разреда

септембар - јун

Консултација са
наставницима и
сарадницима, анализа
њиховог прошлогодишњег
рада

септембар - јун
-Организација,

припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Пајица Башић
Ирена Бурањ
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. Турнир у одбојци


организацији рада на
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Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Пајица Башић
Ирена Бурањ
Наставници ,
,локална
самоуправа,





уредном вођењу
педагошке и школске
документације и
евиденције
Организовању помоћи
наставницима,
ученичким
организацијама,
ученицима и њиховим
родитељима и
обављању других
послова по налогу
директора

септембар - јун

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

септембар - јун
Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Учествовању и
организацији разних
конкурса (ликовних,
литерарних)

Пајица Башић
Ирена Бурањ

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор,
наставници



Учествовању у разним
пројектима:
1. Суфинансирање
активности
oзелењавње и уређење
школcких двoришта
основних и средњих
школа на територији
града Суботице










септембар - јун

Пајица Башић
Ирена Бурањ

септембар - јун
Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

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

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор,
месне заједнице

септембар - јун

септембар - јун

септембар - јун
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Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор,
наставници

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Пајица Башић
Ирена Бурањ

Пајица Башић
Ирена Бурањ







организацији и
реализацији полагања
мале матуре
организовању набавке
уџбеника
Организовању и
надгледању рада
помоћног особља и
распоређивању
њиховог рада
Сарадња са органима
безбедности

мај
Пајица Башић
Ирена Бурањ
јун

Пајица Башић
Ирена Бурањ

септембар - јун
септембар - јун

Организација, припрема,
усаглашавање свих
релевантних фактора

Пајица Башић
Ирена Бурањ

3. Руковођење
септембар - јун


Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор

присуствовању
састанцима
Наставничког и
одељењског већа,
Савета родитеља,
Школског одбора, на
активима нижих и
виших разреда
септембар - јун



прегледу планова рада
наставника (глобални
и оперативни и
осталих, планова,
дневнике актива)

4.Евaлуaција
 Вредновaње рaдa
рaдникa школе и
прaћење реaлизaције

Пајица Башић
Ирена Бурањ

септембар - јун

63

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

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор





школског прогaмa.
септембар - јун
Учешће у изрaди
прогрaмa вредновaњa
рaдa школе и његове
реaлизaције.
Извештaј о рaду школе септембар - јун
премa свим оргaнимa

предлагање,
-припремање материјала,
вођење седница

Пајица Башић
Ирена Бурањ
директор
Пајица Башић
Ирена Бурањ
Директор,струч
на служба

-

Пајица Башић
Ирена Бурањ
Директор,струч
на служба
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
обавештавању
предметних
наставника;

организовање стручног
испита за приправнике

септембар - јун

септембар - јун

координисање рада,
инструисање, разговор,
посматрање, саветодавни
рад

септембар - јун
септембар - јун

Анализа посећених часова

Договор, саветодавни
разговор,

Заменици директора: Пајица Башић и Ирен Бурањ
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3.3.3. Извештај о раду секретара школе за школску 2013/2014 годину
Опис активности

Време
Носиоци реализације
Из делокруга правне службе
Школска
2013/2014
Секретар школе
Директор школе
Школски одбор

Учествовала сам у изради
Статута школе
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
2013/2014
Савета родитеља и Наставничког
Секретар школе
већа припремала материјал за
Директор школе
седнице, и водила записник на
седницама ШО

-

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

Учествовала у припреми конкурса
за пријем нових радника; водила
евиденцију о поднетим молбама и
по одлуци директора школе о
избору кандидата по конкурсу
обавештавала кандидате о томе.
Вршила евиденцију о пријави
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.

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

Из области кадровске службе
Школска
2013/2014

Секретар школе
Директор школе
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Директор
Помоћници
директора
Комисија
формирана од
стране директора
за пријем радника

Из области образовања и стручног усавршавања
Школска
Припремала документацију
2012/2013
потребну за пријављивање
запослених за полагање стручног
испита и испита за лиценцу
наставника
Из области рачуноводственог пословања
Надзирала уплате исплате,
Школска
припремала документацију за
2012/2013
попис имовине, учествовала у
Директор
Директор
раду комисије за јавне набавке и у
вези тога сарађивала са
Шеф рачуноводства
надлежнима у Служби за
друштвене делатности града
Шеф
Суботица; учествовала у
рачуноводства
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;
2013/2014
- дисциплински поступак
Директор
против ученика;
Стручна служба
- дисциплински поступак
Шеф
против запослених;
рачуноводства
- јавне набавке;
Разредне
- завршни испит ученика
старешине
осмих разреда
Помоћник
- секретар комисије за
директора
екскурзије
- тим за заштиту деце од
насиља
Саветовања, семинари
За јавне набавке
За регулисање радних односа

Секретар школе, Поњаушић Гордана
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3.4.Извештаји стручних сарадника
3.4.1. Извештај о раду педагошко-психолошке службе шк. 2013/14. године
ОБЛАСТИ РАДА
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ВРЕМЕ/
НОСИОЦ
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
ДИНАМИ
И
КА
1. Планирање форме извештаја
Пед.
председници
августпојединих сегмената годишњег
Пси.
актива, већа,
септ.
извештаја рада установе, задужења
тимова,
појединаца и тимова, начина
прикупљања података и сачињавања
документа
2. Учествовање у изради школског
програма, школског развојног плана,
плана самовредновања, плана
стручног усавршавања наставника,
плана инклузивног образовања, плана
заштите ученика од насиа,
злостављања и занемаривања, развоја
школског програма
3. Учествовање у изради појединих
делова годишњег плана рада стручног усавршавања запослених,
наставничког већа, савета родитеља,
Педагошког колегијума, сарадње са
породицом, сарадње са друштвеном
средином; 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

Пед.
Пси.

Пед.
Пси.

сачињавање форме плана,
писаних упутстава
наставницима, сачињавање
табела за прикупљање
података, инструисање,
помоћ при сачињавању
састављање документа,
разговор
Тимски рад, дијалог,
припрема, прикупљање и
анализа података, писање
плана

Дир, пом.дир.
Актив за развој
шк.пр. и за ШРП
Тим за самовр.
тим за инкл.обр.
Од.стар. и
наставн.инкл.
ученика.
Тим за зашт.уч.
од насиља,
злост, занем.
Тим за инкл.обр.
Тим за самовр.
Актив за ШРП,
Актив за развој
шк.пр.

августсептемб.

Август,
Септемб.

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

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

4. Припремање сопственог годишњег
програма рада и месечних планова

Пед.
Пси.

-

континуир
ано

5. Планирање посета часова
наставника

Пед.
Пси.

6. Припремање плана сопственог
стручног усавршавања и
професионалног развоја
7. Планирање времена, начина,
учесника спровођења анализа и
истраживања у школи, у циљу
испитивања потреба и мишљења
ученика, родитеља, наставника
(безбедност, организација живота и
рада школе, ефикасност наставепримена саврем.облика, метода,
средстава у настави, изборни
предмети)

Пед.
Пси.

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

Септембар
и
квартално
Септ.

Пед.
Пси.

НАЧИН
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Септ.,
фебруар,
јун

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

8. Учешће у планирању и
организовању појединих облика
сарадње са другим институцијама

9.Учешће у избору и предлозима
одељењских старешинстава
10. Планирање активности везаних за
формирање одељења 1.и 5. разреда,
распоређивање новопридошлих
ученика и ученика који су упућени да
понове разред
11.Учествовање у планирању рада
Тимова за индивидуалну подршку
(малих ИОП-тимова)

Пед.
Пси.
Пом.дир.
Дир.

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

Континуир
ано

Договор

мај- август

Договор

Пед.
Пси.

Од.стар.

Јул, август

Тестирање, анкетирање,
интервјуисање, проучавање
школске документације

Тим за
инкл.обр.
Пед.Пси.

чланови тимова
за подршку

Септ.,
фебруар,
август

Анализа, проучавање
инклузивне праксе,
саветовање, договор,
упућивање на документацију
и стр.литературу

Дир.
Пом. дир.

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
НОСИ
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
ОЦИ
1. Праћење и вредновање реализације
Пед.
Наставници, ОС
образовно-васпитног рада и
Пси.
предлагање мера за задовољавање
образовних и развојних потреба
ученика
2. Праћење и вредновање примене
Тим за
Пед.
мера индивидуализације и
инкл.обр Пси.
индивидуалног образовног плана
.
Учитељ/наставн.

ДИНАМИ
КА
Континуир
ано

НАЧИН
посете часовима,
посматрање, проучавање
документације, разговор,
договор

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,
предлог мера за унапеђење
Преглед планова
наставника, евидентирање и
предлог корекција, Анализа
резултата успеха и
тестирања; извештавање,
разговор
Посете часовима, разговор,
проучавање документације,
писање извештаја и
мишљења
Прикупљање, унос и
статистичка обрада
података, анализа и
презентација

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 (за 8 приправника)
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.

Наставник/предста
вник стручног већа
ментор
приправника,
Од.стар.
наставници

Континуир
ано

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

јун, јул

Прикупљање и анализа
података

Јун, јул,
август,
септембар

Прикупљање података,
појединачних извештаја,
анализа, проучавање
документације, писање
документа

7. Сачињавање годишњег извештаја о
раду школе

Пед.
Пси.

Дир.
Пом.дир.

Пед.
Пси.
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Квартално,
август

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

Пед.
Пси.

Учитељи/наставни
ци

Континуир
ано

Разговор, договор, увид у
шк.документацију

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
АКТИВНОСТ
1. Пружање помоћи у усклађивању
програмских захтева са
индивидуалним карактеристикама
ученика и 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
професионални развој
4. Посећивање часова и других облика
рада наставника, предлагање мера за
унапређење (посећено 23 часова
редовне наставе и 6 часова осталих
облика рада)
5. Праћење начина вођења педагошке
документације наставника (планова
рада)
6. Иницирање и пружање стручне
помоћи наставницима у коришћењу
различитих метода, техника и
инструмената оцењивања ученика

НОСИО
ЦИ
Пед.
Пси.

САРАДНИЦИ
Наставници,

ДИНАМИ
КА
континуир
ано

НАЧИН
Разговор, саветовање,
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
самовредн.
Пси, пом.дир.
Учитељи/наставн
ици

Септембар
Континуир
ано током
шк. год.
Континуир
ано

Презентација Правилника о
струч.усавршавању,
креирање документа,
анализа стања
Посматрање, вођење
протокола, анализа
документације,разговор,
саветодавни рад

Пед.
Пом.дир

Наставници

Септембар,
квартално

Пед.,
Дир.,
зам.дир.

Пси, Дир.
Пом.дир.
Учитељи/наставн
ици

Континуир
ано од
септ. до
јуна

7. Пружање подршке и помоћи
наставницима за рад са ученицима
којима је потребна додатна образовна
подршка.

Пед.
Пси.

Тим за инкл.обр.
Тим за подршку
детета
Наставници који
раде са децом по
инклузивном
програму.

Континуир
ано, април
2014посета
часова у
ОШ “Соња
Маринковић“

Преглед планова
рада,евидентирање стања,
давање предлога корекције
Информисање, саветовање,
предавање, презентација
На наставничком већу
10.01.2013. педагог је
одржао предавање
/презентацију о новом
Правилнику о оцењивању и
презентован је Семинар о
оцењивању
Разговор, договор, сарадња
са другим релевантним
стручњацима, институцијама
праћење

8. Пружање подршке наставницима за
рад са ученицима из осетљивих
друштвених група

Пед.
Пси.

Учитељи/наставн
ици
Дир.

Континуи
рано

9. Пружање помоћи наставницима у
остваривању задатака професионалне
оријентације и каријерног вођења
10. Пружање помоћи наставницима у
реализацији плана рада одељењског
старешине, планова допунског,
додатног рада и секција
11. Прикупљање и упознавање
одељењских старешина са
релевантним карактеристикама нових
ученика (1. и 5. разреда, као и нових
ученика)
12. Пружање подршке наставницима у

Пед.
Пси.

Наставници,
од.стар. Тим за
каријерно вођење
Пси, пом.дир.
наставници

Новембармај

Пед.
Пси.

-

Пси.

Пед, Учитељи,

АвгустСептембар
1.и 5. разр.,
остали по
доласку
Континуир

Пед.
Дир.

Пед.
Пси.
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септембараприл

Разговор,
договор,посматрање,
упућивање на стручно
усавршавање
Тимски рад, договор,
Припрема, сачињавање,
материјала,
Разговор, договор,
осмишљавање, конципирање
радионице, упућивање на
стручну литературу
Прикупљање података,
информисање, разговор,
договор
Разговор, упућивање на

формирању и вођењу ученичког
колектива и предлагање мера за
превазилажење тешкоћа
13. Пружање помоћи наставницима у
остваривању свих форми сарадње са
породицом
14. Пружање подршке и саветодавни
рад са приправницима у процесу
увођења у посао и лиценцирања

од.стар,
наставници

ано

Пед.
Пси.

Дир.
Пом.дир.

Пед.

Пси.
Дир.

Континуир
ано по
потреби
Континуир
ано по
потреби

стр.лит, конципирање и
вођење радионица,
социометријско мерење
Саветодавни рад, разговор,
заједничко саветовање,
упућивање на стр. лит.
Посматрање часа, анализа,
разговор, предлог мера,
помоћ у планирању часа,
прибављање и упућивање на
стр. лит.

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА
АКТИВНОСТ
1.Испитивање деце уписане у основну
школу проценом интелектуалног,
когнитивног, емоционалног и
социјалног статуса ради давања
препорука за даљи рад и уједначавања
одељења(испитано 166 деце)
2.Провера спремности за полазак у
школу детета старости од шест до
шест и по година.,
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
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 и помоћи
ученицима у раду ученичког
парламента и других ученичких

НОСИО
ЦИ
Пед.
Пси.

САРАДНИЦИ
Педагошки
асистент

ДИНАМИ
КА
април-јул,

Пси.

Педагошки
асистент

Април-мај

Пед.
Пси.
Пси.
Пед.

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

Јул-август

Пед.
Пси.
Пед.
Пси.

Пед,
Пси, Тим
за
инк.об.уч
ен.
Пси.
Ред.
Пед.
Пед.
Пси.

Уч.парла
м,Тим за
зашт.
уч.од
НЗЗ
ментор
учен
парламен

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.
Пом.дир, дир.
Пед.
Пси.

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
Учешће у раду уч. парламента,
разговор, креирање и писање
одговора на писмаиз “кутије
поверења”

Пед.
Пси
Пом дир,

Континуир
ано по
потреби
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Септембароктобар

Континуир
ано по
потреби

Учешће у раду уч парламента,
дечјег савеза

организација
13. Учешће у активностима у циљу
смањивања насиља и конструктивног
решавања конфликата,
15. Учествовање у појачаном
васпитном раду за ученике који врше
повреду правила понашања у школи
16. Пружање подршке ученицима из
осетљивих друштвених група
17. Рад са ученицима на унапређењу
стратегије учења, усвајању социјалних
вештина и здравих стилова живота

та
Пед.
Пси.
Од.стар.
Секретар
Од.стар.
Пед.
Пси.
Од.стар,
ПА,
наставни
ци
Од.стар.

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
НОСИО
АКТИВНОСТ
ЦИ
1. Учествовање у припреми и
Пед.
реализацији програма сарадње
Пси.,
установе са родитељима/старатељима
Пом.дир.
ученика (родитељски састанци: прелаз Учитељи
из нижих у више разреде, ИОП,
безбедност деце и заштита од насиља;
презентације школе-за родитеље
будућих првака у ПУ и школи)
2. Пружање подршке и саветодавни
Пед.
рад са родитељима/старатељима у
Пси.
јачању васпитних компетенција, у
раду са ученицима са тешкоћама у
учењу, проблемима у понашању,тј.
развоју, при професионалној
оријентацији
3. Сарадња са родитељима
Учитељи
/старатељима на пружању подршке
/наставн
ученицима који се школују по ИОП-у
ици
4. Упознавање родитеља/старатеља са
Од.стар.
важећим законима, конвенцијама,
протоколима и другим документима
од значаја за правилан развој ученика
5. Рад са родитељима/старатељима у
Пед.
циљу прикупљања података о деци,
Пси.
који су од значаја за упознавање
ученика и праћење његовог развоја
6.Саветодавни рад са родитељима
Пед.
будућих првака у циљу постизања
Пси.
оптималне зрелости деце за полазак у
школу и упознавања социјалнокулт.миљеа деце (обављен је разговор
са 144 родитеља будућих првака)
6. Сарадња са саветом родитеља,
Пом.дир.
информисањем родитеља/старатеља и
Дир.
давање предлога по питањима која се
Правник
разматрају на савету

директор,
Дир, пом.дир.
Учитељи/наставн
ици, Тим за
заштиту уч....
Родитељ,од.зајед
ница,Дисципл.
Комисија,
Тим за зашт.уч.
од насиља, злост,
Пси.
Пед.
Пед. Пси.
учитељи/наставн
ици, родитељи

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

Континуир
ано

Разговор, конципирање
радионица, помоћ при избору
стр.лит, индивидуални
разговори, рад са родитељима,
посетеЧОС

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

Родитељски састанци

Од.стар.

Континуир
ано

Индивидуални разговори,
дијалог

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

Континуир
ано

Родитељски састанци,
информисање, индивидуалне
консултације, договор
Припрема мат. за род.саст,
истицање плаката,предавање
савету родитеља, презентације

Од.стар.
секретар

Континуир
ано

Анкете, индивидуални
разговори

Родитељи,
васпитачи

април-септ.

Информисање, саветовање,
дијалог

Пед.
Пси.

По потреби

Припремање материјала,
извештавање

САРАДНИЦИ
Директор,
Васпитачи
предшколских
установа,
Црквена
заједница
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По потреби

НАЧИН

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ,ПРАТИОЦЕМ УЧ.
НОСИОЦ
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
ВРЕМЕ
НАЧИН
И
1. Сарадња у оквиру рада стручних
Пед.
Пом.дир, дир.
Континуир
Разговор, договор, рад на
актива, тимова и комисија
Пси.
Чланови актива,
ано
материјалу
тимова, комисија
2. Сарадња на заједничком планирању Пед.
Наставници
мајАнализа, договор, писање
активности, изради стратешких
Пси.
септембар
докумената, прикупљање
докумената школе, анализа, прегледа и Пом.дир.
и по
података, статистичка
извештаја о раду школе, предлагање
Дир.
потреби
обрада, презентације, приказ
нових организационих решења
образовно-васпитног рада,
документацији, осавремењавању
наставе
3. Рад на формирању одељења и
Пед.
Учитељи/наставни Јун-август
Прикупљање података,
сарадња при расподели одељењских
Пси.
ци
анализа тест. материјала,
старешинстава
Дир.
пом.дир.
договор, табеларни приказ
релевантних података о уч.
4. Учешће на проналажењу
Пед.
Пси.
континуира Тимски рад, договор,
најефикаснијих начина вођења
Пом.дир.
Дир.
но
анализа постојеће докум,
педагошке документације у установи
прикупљање мат.
5. Сарадња по питању приговора и
жалби ученика и његових
родитеља/старатеља на оцену из
предмета, владања, поступања
наставника
6.Рад са наставницима приправницима
на методичко-дидактичкој припреми
савладавању прогр. увођења у посао.
7. Учествовање у раду комисије за
проверу савладаности програма за
увођење у посао наставника, односно
стручног сарадника

Дир.
Правник

Пед.
Пси.
Од.стар.

По потреби

Разговор, посматрање,
договор, анализа ученичких
радова

ментори
Пед.
Пси.
Пед.
Пси.
Дир.

континуира
но

Разговор, анализа,
упућивање на литературу

Континуир
ано

Посета часа, саветодавни
рад, преглед документ,
разговор, писање мишљења

8. Редовна размена, пружање подршке,
планирање и усаглашавање
заједничких послова

Пед, пси.
Дир.

Наставници,
Директор,
Зам. дир.
Представник
стручног већа,
педагошког
колегијума,
ментор приправн.
Наставници

Континуир
ано

Договор, дијалог

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
НОСИО
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
ЦИ
1. Учествовање у раду наставничког
Дир.,
Пед.
већа, стручних већа, актива, тимова,
Пом.дир. Пси.
комисија, педагошког колегијума
Председн
ици
2. Предлагање мера за унапређив. рада Пед.
Дир, пом.дир.
стручних органа, тимова школе
Пси.
3.Координисање радом појединих
Пед.
Остали чланови
стручних већа, тимова(где је пед./пси.
Пси.
председник већа)
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ДИНАМИ
КА
Континуир
ано

Контин. по
потреби
континуира
но

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

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
НОСИО
ДИНАМИ
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
НАЧИН
ЦИ
КА
1. Сарадња са установама и
Пед.
Дир.
Континуир
Договор,
институцијама које доприносе
Пси.
Пом.дир.
ано
обавештавање,консултација
остваривању циљева и задатака о-в
рада(Остварена је сарадња са:
осн.школама, средњим школама у
Суботици, ПУ Наша Радост, ЦСР,
Здравст. центар, Развојно саветовал.,
„Еxspecto“, Градски секретаријат за
образ., ЕЦР, Црвени крст,
2. Учествовање у раду стручних
Пед.
Дир.
По потреби Договор, разговор, стручно
актива, друштава, удружења, органа и
Пси.
Пом.дир.
усаврш, размена искустава
организација, комисија (Актив
педагога и психолога, Педагошко
друштво, Друштво учитеља,
Интерресорна комисија)
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
НОСИ
ВРЕМЕ/
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
НАЧИН
ОЦИ
1. Вођење евиденције о сопственом
Пед.
Континуир Писање
раду (дневник рада, досије ученика)
Пси.
ано
2. Вођење евиденције о извршеним
Пед.
Чланови тимова за
Континуир Писмено, чек листе,
анализама, истраживањима,
Пси.
поједине пројекте и
ано
евиденционе листе,
тестирањима, посећеним
истраживања
протоколи, тестови,
активностима, односно часовима и др.
табеларни прикази
3. Израда, припрема и чување
Пед.
Континуир Проучавање стр. лит,
посебних протокола, чек листа,
Пси.
ано
анализа, израда инструмената
упитника, анкета, анализа, извештаја,
и упутстава, стат.
презентација, графичких приказа ...
показатеља, дијалог, договор,
превод, куцање, умножавање
4. Припрема за све послове
Пед.
Континуир Писана припрема, концепт и
предвиђене годишњим програмом и
Пси.
ано
анализа, обрада података
оперативним плановима рада
4. Стручно усавршавање*
Пед.
Дир.,пом. дир.,
Континуир Праћење стр. лит. и
Пси.
релевантни
ано
периодике, учествовање у
стручњачи
активностима струковног
удружења, посећивање
семинара, трибина
симпозијума, конгреса и
других стручних скупова,
размена искуства и сарадња
са другим стр. сарадницима
* Стручно усавршавање је наведено у прегледу стручног усавршавања свих запослених
Стручни сарадници:
Изабела Сабо Секе, психолог
Јудит Куртек, педагог до 30.11..2013.
Маргарета Уршал, педагог од 01.12.2013.
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3.4.2. Извештај библиотекара
Опис програма
/активности
*Преко целе
школске године
издавање:
уџбеника, лектира,
романа, бајки,
песме итд.,
евидентирање и
враћање књига.
*Стална
реконструкција
поцепаних књига.
*Фотокопирање,
пластифицирање
разних материјала
за наставнике,
управу и за
стручну службу.
*Континуирано
попуњавање
фонда базе
података школске
библиотекепаралелно
попуњавање
инвентарске
књиге.
*Континуирано
одржани часови
,,мали
библиотекари,, за
децу из боравка од
1 до 4 разреда на
оба наставна
језика.
*Припремање
украсних
материјала и
позивница за
разна такмичења
и прославе преко
целе школске
године.
*Поклон књига из
разних извора за
школску
библиотеку у
2013/2014.
школској години:
367 књига. Број
купљене
монографске
публикације за
употребу школске
библиотеке 0
књига,

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, причање
бајке, читање
дијафилмова

*Чланови ,,Мали
библиотекари из
боравка од 1 до 4.
разреда на оба
наставног језика.

*библиотекарученици

*Преко целе
школске године.

*илустровање

*библиотекарнаставник ликовне
културе

*библиотекарнаставник ликовне
културе

*Преко целе
школске године.

*документовање

*школа, ученици,
бивши ученици,

*библиотекар,
ученици, бивши
ученици,

Број купљене
серијске
публикације 39
ком.
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Учесници
*библиотекарученици-наставници

Број отписаних
књига 11 ком.
* Огледни час у 1.
разреду. Обрада
бајке .
*Акција градске
библиотеке,,Читам
и скитам ,,

*Фебруар

*читање, глума,
обележивач књиге

*библиотекар

*библиотекар,
ученици

*фебруар-март
месец

*Учлањење у
градску
библиотеку.

*Градска
библиотека-школа

*По потреби сам
замењивала
колеге.

*Преко целе
школске године.

*одржање часа

*библиотекар,
учитељ,
предметни
наставник

*градска
библиотека,ученици,
наставници
матерњег језика,
*библиотекар

*Члан сам
комисије за
васпитне
дисциплинске
мере
*Током школске
године
учествовала сам у
организовању
пробних
тестирања за 8.
разред у
техничком смислу
( штампање,итд...)
*Члан сам
комисије
шифрирања и
дешифрирања
тестова осмих
разреда на
завршном
тестирању.
*прикупљање
изнајмљених
књига ,
уджбеника,
лектира, стручне
књиге у школској
2013/2014. години

*преко целе
школске године

*разговор

*библиотекар,
стручна служба

*библиотекар

*мај

*договортехнички приказ

*библиотекар,
управа

*библиотекар

*јун

*договордокументовање

*библиотекар,
управа

*библиотекар

*документовање

*библиотекар,
разредне
старешине

*библиотекар

*јун

Библиотекар: мр. Агнеш Дадаш
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3.4.3.Извештај о раду педагошког асистента за шк.2013/14.год
Област рада
Опис програма/активност

Време /место
реализације
Август/Школа

Начин реализације

Помоћ ученицима нижих разреда у
адаптацији на школску средину
Помоћ у превазилажењу језичке
баријере између ромских ученика и
учитеља.
Усвајање српског језика

Септембар

Дијалог,разговор

СептембарМарт/школа

Дијалог,разговор српски
ромски и обрнуто.

ПА,учитељице

Помоћ ученицима првог разреда у
усвајању наставних садржаја из
области српског језика и
математике
Информисање наставног особља о
породицама деце са додатаним
потребама
Помоћ учитељима у изради
евиденција о ученицима

Током целе
школске године/
терен

Предавање,дијалог,групни
индивидуални,рацунар

ПА,учитељице

СептембарДецембар/школа

Дијалог,разговор

ПА

Септембар/терен

Теренски рад

ПА,учитељице

Позив на тестирање првака и помоћ
око превазилажења језичке баријере
на тестирању
Подршка родитељима и деци при
упису у основну школу

ЈунЈул/терен,школа

Теренски рад, превођење

ПА, Стручна
служба

Април-Јул

Теренски рад

ПА, Стручна
служба,дом
здравља

Подизање родитељских
компетенција

Током целе
школске године/
терен
Током целе
школске године/
терен

Теренски рад

ПА, нво
Едукативни
Ценрар Рома
ПА, Стручна
служба,
Учитељице

Повезивање породица са службама
система у циљу остваривања права
и потреба

Током целе
школске године/
терен

Теренски рад

ПА

Сарадња са ромским
организацијама

Током целе
школске године/
терен

Теренски рад

ПА

Организовање припремног
програма за будуће прваке

Обавештавање родитеља о
школском постигнућу, праћење
изостанака њихове деце и реаговање
на исте

Дијалог,разговор,фронтални
индивидуални,групни

Теренски рад

Ниосиоци и
сарадници
Педагошки
асистент, будуће
уцитељице 1.
разр,учитељице из
боравка
ПА,учитељице

Педагошки асистент: Кертис Кајтаз
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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. Извештаји са седница одељењских већа нижих и виших разреда
3.8. Чланови и извештаји већа за разредну и предметну наставу
3.8.1.Струч.веће за разредну наставу
3.8.2.Стручно веће учитеља продуженог боравка
3.8.3.Струч. веће за предметну настав
Прилози бр.1.
3.8.4. Извештај о раду стручних већа за области предмета
Прилози бр.2
3.9. Чланови и извештаји стручних актива
3.10. Чланови и извештаји стручних тимова
3.11. Чланови и извештаји комисија
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ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
3.5.Извештај о раду Педагошког колегијума
Делокруг рада педагошког колегијума
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора, стара се о
осигурању и унапређивању квалитета о-в рада школе, прати остваривање програма образовања и васпитања,
остваривање циљева и стандарда постигнућа, вреднује резултате рада наставника, прати и утврђује резултате рада
деце, предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом, усваја ИОП и ИПП за поједине ученике, проверава
степен усвојености програма приправника.
На основу члана 66. ЗОСОВ педагошки колегијум чине представници стручних већа (за разредну наставу и
за области предмета) и стручних актива (за развој школског програма и за развојно планирање) и представник
стручних сарадника.
Чланови Педагошког колегијума:
Магда Фехервари/Весна Вајс: председнк, директор и заменици: Башић Пајица, Бурањ Ирен
Председници Стручних већа за разредну наставу: Татјана Халиловић (1. разр.), Сузана Мађаревић (2. разр.), Силвиа
Вашархељи (3. разр.), Ева Боршош /Маја Дамњановић(4. разр.)
Председници Стручних већа за области предмета: Ружа Илић, Теодора Петраш, Андреа Ботка Варга, Жужана
Кокић Дели, Жужана Бурањ, Золтан Бало, Кларика Цинклер, Рудолф Вајс, Арпад Милински, Шандор Јухас
Председник Стручног актива за развој школског програма: Јудит Куртек/Маргарета Уршал
Председник Стручног актива за развојно планирање: Лидија Миланковић
Председник Тима за заштиту ученика од насиља, злост.и занемарив: Изабела Сабо Секе
Председник Тима за самовердновање: Андреа Сикора
Председник Тима за инклузивно образовање: Силвиа Шили
Представник стручних сарадника (педагог и психолог већ присутни као председници струч. органа)
2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 3 одржано 3
-Радни договор: планирано 2, одржано 2
-Рад на документацији: планирано 1, одржано 1
-Анализа, евалуација: планирано 1 , одржано 1

1. седница 4.10.2013.
1. Усвајање ИОП и ИПП за ученике са посебним потребама
2. седница 11.2.2014. године
1.
Именовање записничара за ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
2.
Усвајање РЕВИЗИЈЕ ИОП-а на крају И полугодишта школске 2013/2014. године
3.
Усвајање ИОП-а за ИИ полугодиште шк. 2013/2014. године
4.
План уписа у И разред за наредну школску годину
5.
Разматрање концепције израде Школског програма – подела обавеза и задужења
6.
Разно
3. седница 19.5.2014.
1.
Извештај о реализацији пробног ЗИ
2.
Мере и акције за побољшање успеха ученика и интензивни план припреме за ЗИ
3.
Пројекат Развионица – задаци у наредном период:
 Извештаји председника актива о документу Смернице, дискусија, обједињење...
 Идеје, мишљења и планови за унапређење школског програма у складу са променама на
које упућује документ смернице - настава усмерена на учење (учење у току наставе,
развој компетенција ученика) и концепција израде презентације
 праћење и професионално промишљање властите свакодневне праксе – ДОБРИ
ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ
4.
Израда Школског програма – активности у наредном периоду
5.
Тестирања ученика – подела обавеза и задужења, рокови
6.
Разно
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3.6. Извештај о раду наставничког већа
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ је одржало тринаест седница где су активно учествовали сви
наставници.
На првој седници одржаној 29.8.2013.разматрана су следећа питања: Извештај о поправним
испитима. Извештај о припремној настави за ромску децу- будуће прваке. Теме за први
родитељски састанак, организациона питања, рокови за предају појединих докумената,
података... Сарадња са црвеним крстом- понуда радионица-активности...
На другој седници одржаној 16.9.2013. разматрана су следећа питања: извештај о
реализацији Годишњег плана рада школе , извештај Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, извештај о спровођењу ИОП-а, извештај о раду директорке
школе, извештај о реализацији Школског развојног плана. Усвајње је Годишњег плана рада
школе за школску 2013/2014. годину, распоред огледних часова,сачињен је и распоред када и у
којим одељењима ће бити одржана „Отворена врата“, утврђен распоред дежурства наставника,
спортска недеља и крос у организацији РТС-а.
На трећој седници одржаној 29.10.2013. разматрана су следећа питања: извештај о успеху на
крају 1. Кваратала, ИОП-и, стање, потреба да се израде ИОП-и за петаке. Појачани васпитни
рад- потреба да се постојећи васпитни рад ажурније евидентира. Организација допунских и
додатних часова- недостатак слободних термина и учионица. Сарадња са дефектолозима и
логопедима из ОиСШ“Жарко Зрењанин“, Преоптерећеност продуженог боравка, могу похађати
само ученици 1. И 2. Разреда, док 3. И 4. Разреди само у изузетним случајевима ако су оба
родитеља запослена
На четвртој седници одржаној 27.12.2013. разматрана су следећа питања:
именовање
записничара за седнице Наставничког већа, извештај о успеху ученика у учењу и владању на
крају Првог полугодишта школске 2013/2014. године, мере и акције за побољшање успеха
ученика, упознавање са новим Статутом школе, распоред активности у наредном периоду,
распоред састанака и консултација СТИО и ИОП тимова, израда портфолија наставника,
термини састанака тимова (Тим за заштиту ученика, Тим за самовредновање, Тим за
професионалну оријентацију), и актива (Актив за ШРП, Актив за развој Школског програма),
одржавање часова наставника у четвртим разредима.
На петој седници одржаној 13.1.2014. разматрана су следећа питања:Портфолио наставника
и усвајање предлога документа о бодовању сталног стручног усавршавања у основној школи,
резултати анкете за 8. разреде, извештај о раду Тима за заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања, извештај СТИО, извештај о раду Тима за ПО, извештај о раду Актива за развој
школског програма, извештај о раду Актива за школско развојно планирање, одлука
Наставничког већа о ослобађању ученика од физичког васпитања, распоред активности у
наредном периоду, родитељски састанци – дневни ред, обележавањеке школске славе Светог
Саве, календар рада у наредном периоду, уџбеници за школску 2014/2015. годину, дидактички
материјали и опрема за школе, нова правна регулатива, нови формулар за пријаву изостанака
ученика са реверсом, дежурство наставника у наредном периоду.
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На шестој седници одржаној 27.3.2014. разматрана су следећа питања:презентација о успеху
ученика на крају трећег квартала школске 2013/2014. године.Дисциплински поступак за ученика
7/3 разреда и Укор Наставничког већа, Извештај о ученицима ослобођеним од наставе физичког
васпитања, извештај актива СТИО, мере и акције за побољшање успеха ученика, школски
програм, развионица, распоред активности, родитељски састанци,упис првака, Савет родитеља,
пројекат „Уредимо школу“, извештај о успеху ученика на такмичењима, извештај са састанка
Инклузивне мреже, упитник о ефектима „Етно дана“, извештај са семинара на тему употребе
интрнета, извештај о резултатима анкете о сарадњи школе и родитеља, тим за превенција
насиља-презентоација на тему „Природне катастофе“.
На седмој седници одржаној 7.5.2014. разматрана су следећа питања:Развионица – задаци у
наредном периоду и припрема за наредни семинар „Правилник о програму огледа за примену
приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем
образовању и васпитању и развијању школа вежбаоница“, Педагошки колегијум и тумачење
Смерница за приступ усмерен на учење и развој компетенција – документ који је основа за
израду Школског програма и нове концепције наставе, школски програм – задаци у наредном
периоду, организација пробног ЗИ,Републичко такмичење из мађарског језика ,пројекат „Игре
без граница“ , индивидуализација и ревизија ИОП-а, формирање – наименовање комисије за
избор ђака генерације, завршна приредба за VIII разред и матурско вече, календар дешавања у
наредном периоду, упис ученика у I разред, портфолио-потребие и начин вођења портфолија.
На осмој седници одржаној 29.5.2014. разматрана су следећа питања: извештај о
реализацији свих облика наставе и ваннаставних активности на крају другог полугодишта
школске 2013/2014. године за осме разреде, извештај о успеху и владању ученика осмог разреда
на крају другог полугодишта шк. 2013/2014. године, похвале и награде за ученике осмог разреда
на крају другог полугодишта шк. 2013/2014. г. и одлука о избору ђака генерације, приредба за
опроштај осмака, Развионица, Завршни испити, наставничка екскурзија.
На деветој седници одржаној 6.6.2014. разматрана су следећа питања:извештај о успеху и
владању ученика осмих разреде, избор Ђака генерације, распоред обавеза за наредни период,
чланови Савета родитеља биће анкетирани о сарадњи породице са школом, услови за примање
ужине, анкета о изборним предметима од 2-7. разреда.
На десетој седници одржаној 13.6.2014. разматрана су следећа питања:уручење дипломе и
поклона Ђаку генерације, Денису Катанчићу из 8.б одељења, извештај о реализацији свих
облика наставе и ваннаставних активности на крају другог полугодишта школске 2013/2014.
Године, извештај о успеху и владању ученика на крају другог полугодишта школске
2013/2014.године, похвале и награде за ученике на крају другог полугодишта 2013/2014.године,
поправни и разредни испити-организација, педагошка документација наставника, организација
ЗИ, годишњи одмори, Школски програм-допунити табеле, Годишњи извештаји о реализацији
рада актива-конкретније урадити, идеје за Развоницу.
На једанаестој седници одржаној 30.6.2014. разматрана су следећа питања:извештај о раду
тимова, актива, комисија, давање упутства за израду Планова рада тимова, актива и комисија,
резултати ЗИ,поправни испити-именовање комисија, поправни испити-припремна настава,
бесплатни уџбеници, ревизија ИОП-а, потребе разних поправки у учионицама за наредну
школску годину, Развионица-информације о семинарима, анкета ученика и родитеља, пријем
првака, календар рада за 2014/2015. Годину, планови рада за 2014/2015. годину, подела решења
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о годишњим одморима, резултати са Окружног и Републичког такмичења, припремна настава за
будуће прваке Роме, следећи састанак Наставничког већа у августу, упитник о искуствима у
препознавању деце жртава трговине децом, бесплатна ужина за прваке.
На дванаестој седници наставничког већа 18. 08.2014 разматрана су следећа питања
Резултати уписа ученика у средње школе Упис првака, бројно стање ученика у 1. и 5.
разредима, подела разреда и предмета, подела разредних старешинстава, Наименовање чланова
већа, актива, тимова и комисија, Пријем првака 29.8.2014. у 17:00 часова, План активности у
наредном периоду- припремна настава, поправни испити, разредни испити...
Припремна настава за прваке Роме, Термини састанака актива, већа, тимова. Наставни планови,
рокови за предају планова...Одељењско веће петих разреда у оквиру ког ће учитељи упознати
Одељењско веће са подацима о свим ученицима.27. и 28.8.2014. ИКТ обука у Техничкој школи
„Иван Сарић“ у Суботици.
На тринаестој седници наставничког већа 29. 08.2014. разматрана су следећа питања
распоред часова по сменама, разредима и објектима (у подручним школама неће бити
једнобразних смена. У централној школи 6. и 8. разреди крећу пре подне). упознавање
колектива са новим колегама, планови рада наставника за нову школску годину (глобални и
месечни планови морају бити предати до 1.9.2014), развојни план школе, Школски програм (још
увек у припреми- колеге су упућени на који начин да исправе своје грешке), извештај и план
тима за заштиту ученика (директорка наглашава потребу да се у интересу детета, али и у
сопственом интересу да сви запослени дисциплинске прекршаје уредно пријављују, а родитеље
упорно обавештавају. О сваком ученику потрбно је водити евиденцију. Поштовати процедуру).
извештај тима за самовредновање, бесплатни уџбеници-реверси (Уџбеници који недостају биће
накнадно наручени), извештај директора са стручног усавршавања, новине у наставном плану и
програму-Службени гласник РС, стручно упутство министра о начину израде школске
документације, активности у наредном периоду(родитељски састанци), Резултати поправних
испита, датуми за Дане отворених врата, Дежурство наставникаПриредба за Пријем првака, ђачки аутобус саобраћаће редовно, по устаљеном реду вожње,
ужина, аспореди нових ученика и понављача по одељењима, ИОП, Крајњи рок за пријаву
недоласка у школу је 5 дана, Лекарске потврде о ослобађање од физичког васпитања, одржати
час у 4. Разредиима, молбу родитеља о наставку школовања Бериша Елвир, Ризи Сибела,
Садрија Мерита без обзира на то што су напунили 15 година. Наставничко веће је једногласно
усвојило молбу.
Извештај поднела записничар - Милица Васић-наставник српског језика
*Носиоци и начин рада Наставничког већа по појединим тачкама дневног реда налазе се у
школској документацији –записницима секретара са седница.
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3.7. Извештаји са седница одељењских већа нижих и виших разреда
На крају сваког квартала је извршена анализа образовно-васпитног рада,разговарано је о
актуелним проблемима и задацима,остварењу планираних активности,о дисциплинским мерама
и похвалама.
Одржане седнице:
23.10.2013.нижи разреди
28.10.2013. виши разреди
Дневни ред:
-Постугнути резултати на крају првог квартала
-Разно (аутобуске карте, бесплатна ужина)
14.11.2013 – виши разреди који имају ИОП – тема- ИОП и индивидуализација
26.12.2012. 8.00 нижи разред
26.12.2012. 10.00 виши разред
Дневни ред:
-Анализа постигнутих резултата на крају првог полугодишта и владање ученика
20.03.2014. нижи разреди
24.04.2014. виши разреди
Дневни ред:
-Анализа васпито-образовног рада и владања на крају трећег квартала.
30.05.2014. одељења осмог разреда
Дневни ред:
- Успех и владање ученика на крају школске године
-Вукове дипломе, посебне дипломе и похвалнице, избор ђака генерације
-Завршна свечаност
-Разно
12.06.2014. нижи разреди,
13.06.2014. виши разреди
Дневни ред:
- Анализа васпитно-образовног рада на крају школске године
- Подела књижице
- Педагошка документација
Ирен Бурањ председник одељ. већа нижих разреда
Пајица Башић, предс. одељењског већа виших разреда
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3.8 ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА
3.8.1.Струч.већа за разредну наставу: Бурањ Ирен - координатор, зам. дир.
3.8.1.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОД
УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ
- 1/1 ЗОРКА КУЉИЋ: 29 ученика-17 дечака,12 девојчица. Сви су савладали предвиђено градиво. Владање: 29
ученика примерно. Изостанци: оправданих 1261.
- 1/2 ТАТЈАНА ХАЛИЛОВИЋ: 24 ученика-15 дечака, 9 девојчица. 15 ученика је у потпуности савладало
предвиђено градиво,2 ученика раде по ИОП-у, 1 уценик има сачињен профил и са 6 ученика се ради
индивидуализовано. Владање: 24 ученика примерно. Изостанци: оправданих 1052, неоправданих 19.
- 1/3 ГОРДАНА ЈУРИЋ: 26 ученика-15 дечака, 9 девојчица. 18 ученика је савладало предвиђено градиво,са 5
ученика се ради индивидуализовано, 2 ученика раде по ИОП-у,1 ученик је неоцењен и понавља разред због великог
броја неоправданих изостанака. Владање: 25 ученика примерно. Изостанци: оправданих 949, неоправданих 1078.
- 1/4 МИРОСЛАВА БРИНДЗА: 6 ученика- 2 дечака, 4 девојчице и сви су савладали предвиђено градиво. Владање:
6 ученика примерно. Изостанци: оправданих 99.
- 1 КС КАТА НАЂ ВАРГА: 4 ученика-2 дечака, 2 девојчице и сви су савладали предвиђено градиво. Владање: 4
ученика примерно. Изостанци: оправданих 129.
- 1.а ЂЕНЂИ ПОЉАКОВИЋ КИРАЉ: 20 ученика- 9 дечака, 11 девојчица и сви су савладали предвиђено градиво.
Владање: 20 ученика примерно. Изостанци: оправданих 501.
- 1.б СИЛВИА ШИЛИ: 21 ученик- 9 дечака, 12 девојчица и сви су савладали предвиђено градиво.Са 2 ученика се
ради индивидуализовано. Владање: 21 ученик примерно. Изостанци: оправданих 565.
- 1.ц ЛИДИА МЕЗЕИ: 15 ученика- 6 дечака, 9 девојчица и сви су савладали предвиђено градиво. Са 2 ученика се
ради индивидуализовано. Владање: 15 ученика примерно. Изостанци: оправданих 524.
- 1. д АНГЕЛА ГАЛ: 15 ученика и сви су савладали предвиђене садржаје. Владање: 15 ученика примерно.
Изостанци: оправданих 813.
- 1 КМ ЕЛВИРА КОВАЧ: 9 ученика- 7 дечака,2 девојчице и сви су савладали градиво. Са 2 ученика се ради по
ИОП-у. Владање: 9 ученика примерно. Изостанци: оправданих 262.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 1. РАЗРЕДА ЗА ШК.

2013/14.ГОД.

1.Списак чланова:
1/1 ЗОРКА КУЉИЋ, 1/2 ТАТЈАНА ХАЛИЛОВИЋ ( председник актива), 1/3 ГОРДАНА ЈУРИЋ, 1/4
МИРОСЛАВА БРИНДЗА, 1 КС КАТА НАЂ ВАРГА, 1.а ЂЕНЂИ ПОЉАКОВИЋ КИРАЉ, 1.б СИЛВИА ШИЛИ,
1. ц ЛИДИА МЕЗЕИ, 1. д АНГЕЛА ГАЛ, 1 КМ ЕЛВИРА КОВАЧ.
2. Преглед свих активности по врстама
-Седнице Актива: планирано: 6, одржано 6.
-Одељењска већа: планирано 4 , одржано 4
-Колегијум: одржано 2
-Анализа, евалуација: планирано 4, одржано 4
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано 2 , одржано 2
3. Стручно усавршавање
3.А.Реализовани видови хоризонталног усавршавања
Врста
хоризонталног
стр.усаврш.

Садржај (предмет, тема)

Реализатор

Време реализације

Учесници (ко, број)

Огледни час

Српски језик
Утврђивање писаних слова
Свет око нас
Плива тоне
Природа и друштво

Татјана
Халиловић
Гордана
Јурић
Мирослава
Бриндза

10.2.2014.

Свет око нас: Домаће
животиње

Шили
Силвија

17.10.2013.

Гордана Јурић
Весна Рудић
Татјана Халиловић
Весна Рудић
Нинослава Пенџић,
Сирак Кинга и Гал
Ангела
Пољаковић К. Ђенђи,
Дунаи Атила

Огледни час
огледни час
огледни час
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26.2.2014.
16.12.2013.

огледни час

Мађарски језик: Слово Н, н

Шили
Силвија
Ковач Елвира

29.10.2013.

огледни час

Математика: Нула

огледни час
огледни час

Свет око нас: Рецепт Хлеба
Учење великих писаних слова:
А, Х, Ф

Ковач Елвира
Ковач Елвира

26.02.2014.
6.5.2014.

огледни час

Увежбавање читања

Мезеи Лидија

02.12.2013.

огледни час

математика-број 7

Ката Нађ
Варга

12.12.2013.

26.11.2013.

Францишковић Ева,
Туруш Биачи Рената
Дунаи Атила
Фехервари Магда,
Шарњаи Моника,
Сабо С. Изабела
Кривек Емa
учитељи:Туруш Б.
Рената,Перкучин
Џ.Ксенија,Францишко
вић Ева

3.Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања
Врста
акредитованогстр.
усаврш.

Област и Назив

Семинар

Усмерена пажњамогућност
и развијања
пажње код деце
предшк. и школ.
узраста

Скуп

Учитељско
пролеће
Дислексија

Организатор,
реализатор

Каталошк
и
број.,Бр.са
ти

237/10
8 boda
Друштву
учитеља
Суботице
Удруженје ЈОГИ

Скуп
семинар

семинар

стручни скуп

стручни скуп

ужа стручна
област/комуникац
ија и сарадња
Мултимедија као
покретач активног
учења,Модул1
подршка развоју
личности,васпитн
и рад
Усмерена
пажња,могућност
и развијања
пажње код деце
предшколског и
школског узраста
ужа стручна
област,васпитни
рад
Портфолио,
његова улога и
начин
попуњавања и
вођење
дисциплинског
поступка
ужа стручна
област

Агенција за
образовање
Марина и Јован
електронски
семинар
Удружење
грађана НИДУС
заједно за развој
деце, Суботица

258
16сати

93

Датум,
место

Имена учесника

Оцена
употребљи
вости 1-3

ОШ
Сечењи

Гал Ангела

3

15.04.2014.
ДУС

Гал Ангела

25.10.2013.
ОШ
Мајшански пут
24.03.20.04. 2014.
http://www.
azomjns.co
m/moodle

Гал Ангела

15 .03.2014.

15.03. 2014.
ОШ
Сечењи
Иштван,
Суботица

3

Ката Нађ Варга

3

Ката Нађ Варга

3

Ката Нађ Варга,
Сабо Секе Изабела

3

8сати

Едуко центар
Друштво за
образовање Нови
Београд

31.03. 2014.
ЕТШ
Михајло
Пупин,
Нови Сад

Удружење
војвођанских

19.10. 2013.
Велика сала
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Ката Нађ Варга

5.Методички дани
учитеља
стручни скуппредавање

учитеља, Центар
за информисање
и стручно
усавршавање
Издавачка кућа
Д.О.О.
Клетт,Београд

скуп

ужа стручна
област
Приказ уџбеника
и
мултимедијалних
садржаја
ужа стручна
област
Презентација
уџбеника,часопис
а,наставних
средстава и
осталих издања
Извршни одбор

скуп

Kodály-módszer

Magyar nemzeti
tanács

Дислексија

Uдружење ЈОГИ

скуп

Magyarságismeret

Magyar Nemzeti
Tanács

семинар

Развионица

Мин.прос.

семинар

Развионица

Мин.прос.

презентација

Уџбеници
комплети од 1. до
4. разреда

Клет

семинар

Усмерена пажња
могућности
развијанја пажње
код детета
предшк. и школ.
узраста

скуп

Портфолио
наставника

семинар

Усмерена пажња
могућности
развијанја пажње
код детета
предшк. и школ.
узраста
Креативност у
раду са
ученицима

стручни скуппредавање

2сата

Издавачка кућа
Нова школа,
Београд

ДУС

3 сата

2 бода

237/10
8 бода

237/10
8 бода

Војвођанско веће
за подршкѕ
талентованим
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Ката Нађ Варга

Ката Нађ Варга

скуп

семинар

Скупштине
града Новог
Сада, Нови
Сад
24.02. 2014.
Велика
већница
Градске
куће,Субот
ица
6.03. 2014.

10 сата

Пољаковић К.
Ђенђи
Ковач Елвира

2

Пољаковић К.
Ђенђи, Ковач
Елвира

3

Пољаковић К.
Ђенђи, Ковач
Елвира, Мезеи
Лидија
сви чланови актива

3

сви чланови актива

2

Пољаковић К.
Ђенђи

2

9 .01.2014.
ОШ Јован
Јовановић
Змај

Ковач Елвира

3

03.02.2014.
Гим-назија
„Деже
Костолањи
“
15 .03.2014.
ОШ
Сечењи И

Ковач Елвира

2

Пољаковић К.
Ђенђи, Мезеи
Лидија

3

5.4.2014.
ОШ Ј.Ј.Змај

Пољаковић К.
Ђенђи

3

15.10.2013.
ДУС
4.11.2014.
Дом
ученика
25.10.2013.
ОШ
Мајшански
пут
25.11.2013
Градска
кућа
7-8.12.2013.
ОШ
Сечењи И.
22-23 .02.
2014.
ОШ
Сечењи И.
24.02.2014
Градска
кућа

3

2

семинар

Развионица

скуп

Közoktatási
konferencia
A vajdasági
magyar oktatás
kihívásai,
eredményei és
lehetőségei
Развионица

семинар
трибина
конференција
семинар

Мрежа подршке
инкл.образовању
Стучни дан 2013
Настава
математике
помоћу рачунара
и софтвер
Геогебра

ученицима
Мин.прос.

Magyar Nemzeti
Tanács

Мин.прос.

Удружење
орг.слоб.акт.
Гимн.“Бољаи“,
Сента
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396
1 дан
982
24 сати

26-27.
4.2014.
ОШ
Сечењи И
28.5.2014
Градска
кућа

сви чланови актива

2

Пољаковић К.
Ђенђи, Ковач
Елвира

2

1. 6.2014.
ОШ
Сечењи

сви чланови актива

2

Шили Силвија

1

Шили С., Ковач
Елвира
Шили С.,

3

19.10.2013.
9.11.11.2013.

2

4.Слободне активности
Област /предмет

Назив секциje

Бр. уч.

Фонд часова
планирано/реализ.

Име координатора

Физичко
васпитање

Плешимо

15

36/36

Ангела Гал

Ликовна култура

Веште руке

4 (плус 6 трећака)

36/36

Ката Нађ Варга

Српски језик

Пишемо лепо

26

36/30

Гордана Јурић

Српски језик

Пишемо лепо

24

36/34

Татјана Халиловић

Математика

21 уч. 1/1
7 уч. 2/1
20 ученика. 1.a

36 / 34

Зорка Куљић

Ликовна култ.

„Математичка
радионица“
Веште руке

36-36

Пољаковић Кираљ Ђенђи

Ликовна култ.

Стварати је добро!

21 ученика. 1.б

36-36

Шили Силвиа

Музичка култ.

Распевана дружина

36-36

Ковач Елвира

Мађарски језик

Драмске игре

9 ученика,
1.КМ
15 ученика, 1.ц

36-36

Мезеи Лидиа

Вештине

Ликовна секција

11

36/36

Мирослава Бриндза

5.Резултати на такмичењима, конкурсима
Предмет и Назив
Ранг такмичења
такмичења
Математика
Општинско такмичење

Име, одељење ученика,
пласман
Сања Рађеновић -1/4
,друго место на
општинском такмичењу

Име наставника
ментора
Мирослава Бриндза

Жига Давид 1.а
3.место

Пољаковић Кираљ
Ђенђи

Mатематика Kенгур без
граница

Међународно математичко
такмичење

Mатематика Kенгур без
граница

Међународно математичко
такмичење

Дудаш Жофиа 1..а
похвалница

Пољаковић Кираљ Ђенђ

Ликов. култ.
Ускрс
Mатематика Kенгур без
граница
Ликов. култ.
Мој завичај

oпштинско

Дудаш Жофиа 1..а
1. место
Футо Леа 1.б
похвалница
Сабо Рац Алберт
посебна награда

Пољаковић Кираљ Ђенђ

Калиграфија
Светосавље и наше доба

Међународни конкурс

Међународно математичко
такмичење
Међународно (Румунија)

Дуња Славнић,
I место
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Шили Силвиа
Шили Силвиа
I КС

Ката Нађ Варга

3.8.1.2 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АКТИВА 2 РАЗРЕДА

ЗА

ШК.2013/14.ГОД.
1.Списак чланова
ПРЕДСЕДНИК АКТИВА- Сузана Мађаревић,
ЧЛАНОВИ – Сања Тонковић Лидија Миланковић, Весна Рудић,Нинослава Пенџић,Ксенија
Џелебџић Перкучин,Ленке Коблехер,Елвира Лилић,Ема Кривек,Габор Јесенски,Ева Францишковић
2. Преглед свих активности по врстама
ВРСТА
ОПИС ПРОГРАМААКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
састанци

састанци

семинари
радне
акције
такмичења
конкурси
спортске акт.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
1.КУЛТУРНЕ

- израда и
прихватање
плана
-израда предл. Акционог
плана
кварталниуспех и вл.
ученика,инкл.,
усавршавање
учитеља
уређење
шк.средине

ВРЕМЕ
МЕСТО
августучион.
фебруаручионица
октобар
децембар
април
јун
-учионица
у току
шк.год.
октобар
јун

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗ.

УЧЕСНИЦИ,
САРАДНИЦИ

разговор

председник

чланови
актива

одељенска
већа,
активи

председник,
чланови

чланови
актива

похађање
семинара
чишћење
заливање

организат.
семинара
учитељи

чланови
актива
ученици,
учитељи,
помоћно особ.

1.Школско такм.у
рецитов.

фебруар

рецитовање

школа

2.2 Богић
Исидора 1.
место

2.Ликовни кон.

у току
шк.год.

цртање

-Свечани пријем првака

30.8.2013.

приредба

школа

будући
прваци

21.9.2013.

приредба

школа

7.10-11.10.

разне акт.

ученици,
учитељи
ученици

18.10.2013.

приредба

организације
на државном и
међунар.нивоу

-Дан школе
-Дечја недеља
школа

-Сунчана јесен живота
-„Овчар са звездним
очима“- народна бајка

школа,
месна
заједница

ученици,
учитељи

школа,глумци

ученици

24,10,2013,
представа
-Школска слава,, Свети
Сава”

27.1.2014.

школа
приредба
-Жапко Атила из
Словакије

ученици,
учитељи

25.9.2013.
школа,глумци

-Ваш Алберт „Шумина
бајка“

19.11.2013

представа

ученици
школа,глумци

- посета Градском

5.12.2013.
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ученици,
учитељи

музеју Суботица
-

Приредба
поводом
Адвента

представа

музеј

17.12.2013
изложба

5.2.2014.

школа

представа

-Балетска представа,
„Лабудово језеро“

ученици,
учитељи
ученици,
учитељи

Наодно
позориште
19.2.2014.

-Позоришна представа
„Тоби- тужни пас“

представа

Наодно
позориште

ученици,
учитељи

9.3.2014.
-одбојкашка утакмица

ученици,
учитељи

представе
-Бајка „Црвенкапа“

20.3.2014.

-Жофика- Концерт
Зенегер групе

7.5.2014.

-представљање
„Музичке школе“

Хала спортова
утакмица

школа, глумци

представа
школа

5.5.2014.

ученици,
учитељи
ученици,
учитељи

концерт
школа, глумци
-Луткарска представа „
Кишкондаш“

ученици,
учитељи

школа, глумци

20.5.2014.
презентација

ученици,
учитељи
школа, глумци

-позоришна представа
„Мали свињар“

представе
ученици,
учитељи

21.5.2014.
школа
-изложба ликовних
радова 2. КМ одељења

представе
ученици,
учитељи

12.6.2014.

изложба

-Динар за Дистрофичаре

удружење,
школа

ученици,
учитељи

7.10.2013.

2.ХУМАНИТАРНЕ

-Добротворни
Концерт за школски
боравак
-

-

Сакупљање
добротворног
прилога за
Биљану
Стојкович
Солидарност на
делу- помоћ
угроженима од
поплава

Школа
20.12.2013.

прикупљање
новца

21.2.2014.

прикупљање
новца

ученици,
учитељи
Школа
ученици,
учитељи

прикупљање
новца
Школа
2123.5.2014.
89

прикупљање

ученици,
учитељи

-

хране,
хигиљенког
прибора...

Удружење
Црногораца 2.5
током
целе
године

Школа
-посете
позорижту,
средњој
жколи,
подела
пакетића

посете,излети,
екскурзије

-ЗОО врт

6.пута
у току
шк.год.

ученици,
учитељи

часови из
Чувара пр.

школа,
ЗОО врт

Палић
-екскурзија Ловачки
дом – Храстовача-2.5 и
2.д
; Ергела на Келебији
разреди на Мађарском
језику

30.5.2014.

ученици,
учитељи

ученици,
учитељи
ученици,
учитељи

обилазак и
упознавање
боравак у
природи

школа

ученици,
учитељи

-излети у Келебијску
26.3.2014. боравак у
шуму
природи
-Седница: планирано: 8 одржано 9
-Радни договор: планирано 3, одржано 4
-Рад на документацији: планирано 4 одржано 4
-Праћење постигнућа: планирано 4 реализовано 4
-Анализа, евалуација: планирано 4 одржано 4
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано '- одржано -

учитељи

3. Стручно усавршавање
3.А.Реализовани видови хоризонталног усавршавања - одржано огледних часова: бр одржаних часова 7 , бр.учесника колега 15
Сања Тонковић 2.2 - Српски језик ( новембар)- 2 колегинице
Сузана Мађаревић 2.3 – Српски језик (октобар)- 2 колегинице
Весна Рудић 2.4 – Српски језик (октобар) – 2 колегинице
Елвира Лилић 2. Б – математика (октобар) -3 колегинице
Ема Кривек 2.ц – Мађарски језик (новембар) – 2 колегинице
Ева Францишковић 2.км – Мађарски језик ( новембар) – 2 колегинице
Габор Јесенски 2.д –Мађарски језик (децембар) – 2 колегинице
3.Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања
- Семинари: број 8 , бр.учесника 11 ;
- Струч. скуп: бр .бр. учесника.
- Окруигли сто: бр....-..., бр.учесника....-....
- Саветовање: бр...-..., бр.учесника......-..
Табеларни преглед стрч. усавршавања
Врста стр.усаврш. Област и Назив
Организатор,
Каталошк
реализатор
и
број.,Бр.са
ти
ЛЕТЊА
УСПЕШНО
УДРУЖЕЊЕ
БР. 407-К1
АКАДЕМИЈА
ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОСВЕТНИХ
УЧЕЊЕРАДНИКА
ЕДУКАЦИЈА
МАЂАРА
ПРОСВЕТНИХ
СЕВЕРНЕ
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Датум,
место

Имена учесника

5-9.8.2013.

Ленке Кобрехел,
Ева Францишковић

Оцена
употребљи
вости 1-3

2

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊ
Е

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊ
Е
СЕМИНАР
СЕМИНАР
СЕМИНАР
СЕМИНАР

СЕМИНАР

РАДНИКА
СТРУЧНИ СКУП
СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊ
А : ИЗАЗОВИ
ДАНАШЊИЦЕ У
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ
РАДУ
ПРЕВЕНЦИЈА
ПРОТИВ
НАСИЉАПРИРОДНЕ
КАТАСТРОФЕ
РАЗВИОНИЦАПРОЈЕКАТ

БАЧКЕ
УДРУЖЕЊЕ
ПРОСВЕТНИХ
РАДНИКА
МАЂАРА
СЕВЕРНЕ
БАЧКЕ

МИНИСТАРСТВ
О ПРОСВЕТЕ

7-8.12.2013.

РАЗВИОНЦА –
ОБУКА
МЕНТОРА
РАЗВИОНЦА –
ОБУКА
МЕНТОРА
РАЗВИОНИЦАПРОЈЕКАТ

МИНИСТАРСТВ
О ПРОСВЕТЕ

2223.2.2014.

УСМЕРЕНА
ПАЖЊАМОГУЋНОСТИ
РАЗВИЈАЊА
ПАЖЊЕ КОД
ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКО
Г И ШКОЛСКОГ
УЗРАСТА

УДРУЖЕЊЕ
ГРАЂАНА
НИДУС
ЗАЈЕДНО ЗА
РАЗВОЈ ДЕЦЕ,
СУБОТИЦЕ

МАЂАРСКИ Ј.
МУЗИЧКАФИЗИЧКА
ОБЛАСТ

СПОРТСКА

1.03.2014.

Ленке Кобрехел
3

ШКОЛАХЕРБУРТ
РОБЕРТ

Елвира Лилић,
Ема Кривек

МИНИСТАРСТВ
О ПРОСВЕТЕ
МИНИСТАРСТВ
О ПРОСВЕТЕ

4.Слободне активности
Област /предмет
Назив секције (навести
(нпр.вештине,
тачан назив свих секција
природне
у оквиру већа)
науке,српски ј.)
КУЛТУРНОЗАБАВНА
ЗАБАВНА
РАДИОНИЦА
ЛИКОВНА

БР 19

85/2014

3

СВИ УЧИТЕЉИ И
НАСТАВНИЦИ
ШКОЛЕ
СВИ УЧИТЕЉИ

3

3

2627.4.2014.

СВИ УЧИТЕЉИ

3

1.6.2014.

СВИ УЧИТЕЉИ И
НАСТАВНИЦИ
ШКОЛЕ

3

15.3.2014.
СУБОТИЦ
А

САЊА
ТОНКОВИЋ,
ЕЛВИРА ЛИЛИЋ,
ЕМА КРИВЕК,
ЛЕНКЕ
КОБРЕХЕЛ

2

Бр. уч.
( по одељењима и
укупан бр.)

Фонд часова
планирано/реализ.

Име координатора
(имена свих наставника по
секцијама)

2. КМ-9
2.5.-9

36-36

ЕВА ФРАНЦИШКОВИЋ
НИНОСЛАВА ПЕНЏИЋ

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
(МАШТАМ И
СТВАРАМ) , ( СПРЕТНЕ
РУКЕ)
ДРАМА
МУЗИЋКО ФИЗИЧКА
СЕКЦИЈА

2.3-18
2.4.-22
2.1- 23
2.б-20
2.ц- 21
2.КС-11

36-36

СУЗАНА МАЂАРЕВИЋ,
ВЕСНА РУДИЋ ,ЛИДИЈА
МИЛАНКОВИЋ ,ЕЛВИРА
ЛИЛИЋ
ЕМА КРИВЕК
КСЕНИЈА ЏЕЛЕБЏИЋ
ПЕРКУЧИН

ШАХ И РИТМИЧКА
СЕКЦИЈА

2.д-7
2.2-23
2.а -15

36-36

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА-
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5.Резултати на такмичењима, конкурсима
91

36-36
36-36

ГАБОР ЈЕСЕНСКИ ,САЊА
ТОНКОВИЋ, ЛЕНКЕ
КОБЛЕХЕР

Предмет и Назив
такмичења
КЕНГУР
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ
МАТЕМАТИКЕ

Ранг такмичења
1. МЕСТО
3. МЕСТО

ПОХВАНИЦА
ПОХВАНИЦА

Име, одељење
ученика, пласман
1. МЕСТО ИВАН
МИЛОДАНОВИЋ
2.2
3. МЕСТО
МАША МИЛИЋ
2.2
ИНЕС ГРЕШАК
2.1
2.а

Име наставника
ментора
САЊА
ТОНКОВИЋ

ЛИДИЈА
МИЛАНКОВИЋ
ЛЕКНКЕ
КОБРЕХЕЛ

Начин праћења остваривања активности: Све активности су заведене у свеску Актива првог разреда.
Носиоци праћења :председник Актива –СУЗАНА МАЂАРЕВИЋ
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3.8.1.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АКТИВА
ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
1.Списак чланова:
Вашархељи Силвиа 3.а – професор разредне наставе
Глигорић Снежана 3/1 - професор разредне наставе
Торма Тинде 3.б - професор разредне наставе
Радојчић Љиљана 3/2 - професор разредне наставе
Михајловић Светлана 3/3 - професор разредне наставе
Зораје Илдико 3.ц - професор разредне наставе
Бриндза Мирослава 3/4 – професор разредне наставе
Дунаи Атила 3.КМ - професор разредне наставе
Нађ Варга Ката 3.КС - професор разредне наставе

2. Преглед свих активности по врстама:
-Седница: планирано: 6 ,одржано 9
-Радни договор: планирано 1, одржано 1
3. Стручно усавршавање
А.Реализовани видови хоризонталног усавршавања:
- одржано огледних часова (бр одржаних часова):
 математика:
4
 српски језик:
1
 ликовна култура:
1
- одржано отворених врата (бр одржаних часова):
 математика:
4
 мађарски језик:
4
 српски језик:
3
 природа и друштво:
1
 ЧОС:
1
- посета огледног часа колеге:
- предмет: математика, мађарски језик, биологија, српски језик, природа и
друштво, мађарски језик као нематерњи
- бр. посећених часова: 15
- бр. колега учесника: 18
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе:
- назив приказаног семинара: Портфолио, његова улога и начин попуњавања и
вођење дисциплинског поступка
име колеге: Сабо Секе Изабела
бр.учесника: Наставничко веће
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Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Отворена врата

Садржај (предмет, тема)

Реализатор

Време
реализације

Учесници (ко,
број)

Математика: Сабирање и
одузимаље до 1000
Мађарски језик: Обрада текста
Математика: Мерење и мере

Вашархењи
Силвиа

Октобар 2013.

родитељи (12)

Светлана
Михајловић

Октобар 2013.

Зораје
Илдико
Зораје
Илдико

Април 2014.

Огледни час

Математика: Множење и
дељење до 1000
Математика: Множење и
дељење до 1000 (2 пута)
Мађарски језик: Обрада текста
(2 пута)
Природа и друштво: Вода
Математика: Једначине

Слађана Гагић
Љиљана Радојчић
Торма Тинде
Торма Тинде
Сирак Кинга
родитељи (2)

Бриндза
Мирослава

Децембар 2013.

Сирак Кинга
Гал Ангела
Нинослава Пенџић

Отворена врата

Српски језик: Народна прича

Фебруар 2014.

родитељи (7)

Огледни час

Математика: Одузимање до
1000
Математика: Разломци
Мађарски језик: Обрада текста
Српски језик: Коришћење
великог слова (Писање имена
празника)
Ликовна култура

Бриндза
Мирослава
Дунаи Атила

Децембар 2013.

Дунаи Атила

Јун 2014.

Францишковић Ева
Ковач Елвира
родитељи (6)

Нађ Варга
Ката

Децембар 2013.
Јануар 2014.

Нађ Варга
Ката
Глигорић
Снежана

Фебруар 2014.

Туруш Б. Рената
Перкучин Џ Ксенија
Дунаи Атила
Францишковић Ева
Маргарета Уршал
родитељи (3)

Јануар 2014.

родитељи (18)

Огледни час
Огледни час
Отворена врата

Отворена врата
Огледни час

Отворена врата

Српски језик: Глаголи

Отворена врата

Српски језик: Увежбавање
текста
ЧОС: Пријатељство

Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања:
- Семинари: 3
- Стручни скуп: 1
- Пројекат: 1
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Фебруар 2014.
Мај 2014.

Табеларни преглед стрч. усавршавања

Врста
акредитованог
стр.усаврш.

Област и назив

Пројекат

Ужа стручна
област
Развионица
Подршка развоју
људског капитала
и истраживању –
опште образовање
и развој људског
капитала

Министартсво
Просвете

Подршка развоју
личности,
васпитни рад
Усмерена пажња
– Могућности
развијања пажње
код деце
предшколског и
школског узраста
Учитељско
пролеће

Удружење
грађана Нидус
заједно за развој
деце

Друштво
учитеља
Суботица
Агенција за
образовање

Семинар

Семинар
Семинар

Стручни скуп

Ужа стручна
област,
комуникација и
сарадња
Мултимедија као
покретач активног
учења - модул 1
Ужа стручна
област, васпитни
рад
Портфолио,
његова улога и
начин
попуњавања и
вођење
дисциплинског
поступка

Организатор,
реализатор

Катал
ошки
број.,
Бр.сат
и

Датум,
место

Имена учесника

Школа,
7-8.12.2013.
22-23.02.2014.
26-27.04.2014.
01.06.2014.

Вашархељи Силвиа
Глигорић Снежана
Торма Тинде
Радојчић Љиљана
Михајловић Светлана
Зораје Илдико
Бриндза Мирослава
Дунаи Атила
Нађ Варга Ката

2

93
8 сати

15.03.2014.
школа

Дунаи Атила
Нађ Варга Ката

3

201/2014

15.04.2014.

Дунаи Атила

3

258
16 сати

24.0320.04.2014.
елекртонским
путем

Нађ Варга Ката

3

31.03.2014.
ЕТШ
„Михајло
Пупин“ Нови
Сад

Нађ Варга Ката

3

Едуко Центар
Друштво за
образовање Нови
Београд

Оцен
употре
љивос
1-3

4.Слободне активности
Област /предмет
Ликовна култура
Екологија
Ликовна култура
Чувари природе
Чувари природе
Музичка култура

Назив секције
Цртање је добар ствар!
Еколошка секција
Веште руке
Еколошка радионица
Еколошка радионица
Културна секција

Бр. уч.

24
22
30
28
28
10
95

Фонд часова
планирано/реали
з.
36/36
36/36
36/36
36/36
36/36
36/36

Име координатора
Вашархељи Силвиа
Глигорић Снежана
Торма Тинде
Љиљана Радојчић
Светлана Михајловић
Зораје Илдико

Ликовна култура
Ликовна култура
Ликовна култура

Ликовна секција
Ликовна секција
Веште руке

9
10
10

36/36
36/36
36/36

Бриндза Мирослава
Дунаи Атила
Нађ Варга Ката

5.Резултати на такмичењима, конкурсима
Предмет и Назив
такмичења
Математика
Српски језик
Рецитаторско
такмичење
Математика
“Кенгур без
граница“
Математика

Ранг такмичења
Општинско такмичење

Име наставника ментора

Тешић Огњен
2. место
Далиа Течер

Глигорић Снежана 3/1

Светско такмичење

Törköly Kiss Czippóra
похвалница

Зораје Илдико 3.ц

Општинско такмичење

Сања Рађеновић
2. место
Агатић Анита, Колар Синтиа,
Пољаковић Силвиа, Скленар
Виолета (1-3. место)
Дуња Славнић (1.КС) 1. место
Софрић Гордана (3.КС) похвала и
награда
Сич Надаши Данило (3.КС)
похвала и награда

Бриндза Мирослава ¾

Зонско такмичење

Ликонва култура
Ликовни конкурси
Ликовна култура
Калиграфски
конкурс
„Светосавље и
наше доба“

Име, одељење ученика, пласман

Међународни комкурс
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Михајловић Светлана 3/3

Дунаи Атила 3.КМ
Нађ Варга Ката 3.КС

3.8.1.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 4. РАЗ.ЗА
ШК.

2013/14.ГОД.

1.Списак чланова Дамњановић Маја –председник Актива, Буљовчић Илона, Гагић Слађана, Салма-Ковачевић
Ангела, Ковач Елвира,Сирак Кинга,Шванер Илдико, Туруш-Беачи Рената, Џелебџић-Перкучин Ксенија
2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 4 одржано 5
-Радни договор: планирано 3 одржано 3
-Рад на документацији: планирано 1 одржано 1
-Праћење постигнућа: планирано 7 реализовано 7
-Анализа, евалуација: планирано8 одржано 8
-Учешће у раду других органа, извештавање планирано 1 одржано 1
3. Стручно усавршавање
3.А.Реализовани видови хоризонталног усавршавања
- одржано огледних часова: бр одржаних часова 6 бр.учесника колега 10
- посета огледног часа колеге: предмет српски језик, математика, мађарски језик, природа и друштво
бр. посећених часова 4 бр. колега учесника 6
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног семинараНИ ЦРНО НИ БЕЛО-програм за
рад са децом и младима против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност
.име колеге МАЈА ДАМЊАНОВИЋ бр.учесника 5
Врста
Садржај (предмет, тема)
Реализатор
Време реализације Учесници (ко, број)
хоризонталног
стр.усаврш.
Огледни час
4/1
Отворена врата
4/1

Српски језик

учитељ

28102013.

Српски језик и Ликовна
култура

учитељ

23.01.2014.

Тонковић Сања
Глигорић Снежа
родитељи

Отворена
врата 4/2

Српски језик и Математика

учитељ

09.09.2013.

родитељи

учитељ

27.02.2014.

родитељи

учитељ

01.10.2013.

Сирак Кинга
Гал Ангела

учитељ

09.09.2013.

родитељи

учитељ

09.10.2013.

учитељ

30.10.2013.

Гагић Слађана
Михајловић
Светлана
родитељи

учитељ

17.10.2013.

студенти

учитељ

17.10.2013.

62 .студента

учитељ

30.01.2014.

родитељи

учитељ

20.02.2014.

родитељи

учитељ

23.05.2014.

родитељи

учитељ

29.11.2013.

Дунаи Атила
Францишковић
Ева , Ковач Елвира
родитељи

учитељ
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13.05.2014.

Природа и Друштво
Отворена врата
4/3
Природа и Друштво
Огледни час
4/3
Отворена врата
4/4

Српски ј., Математика,
Природа и Друштво
Српски ј.

Огледни час
4/4
Отворена врата
4.а
Огледни час 4.а
Огледни час 4.б
Отворени дан 4.б
Отворени дан 4.д
Отворени дан 4.д
Огледни час
4КМ

Мађарски ј. и
Математика
Природа и Друштво
Математика
Природа и Друштво,
Српски ј. као нематерњи
Народна Традиција
Мађарски ј.

Отворена врата
4КМ
Oтворена врата
4КС

Мађарски ј.

Математика и Мађарски ј.

Огледни час 4.КС

Креативна радионица
родитељи
учитељ

29.05.2014.

учитељ

19.12.2014.

Природа и друштво
Нађ Варга Ката

3.Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања
- Семинари: број 4 бр.учесника чланови Актива 4. разреда
Врста
акредитованогстр.ус
аврш.

Област и Назив

Организатор,
реализатор

РАЗВИОНИЦА

пројекат

Министарсво
Просвете

УСМЕРЕНА
ПАЖЊА

подршка
развоју
личности

МАНИФЕСТАЦИЈ
А У ОКВИРУ
ШКОЛСКИХ
ЗИДОВА
НИ ЦРНО НИ
БЕЛО

Датум,
место

Имена учесника

07.,08.
12.2013.
22.,23.
02.2014.
26.27.04.
2014.
01.06.
2014.

чланови Актива 4.
Разреда

Министарсво
Просвете

15.03.
2014.

СИРАК КИНГА ,
КОВАЧ ЕЛВИРА
ТУРУШ-БЕАЧИ
РЕНАТА

3

комуникација и
сарадња

Министарсво
Просвете

22.,24.11.20
13.

СИРАК КИНГА ,
КОВАЧ ЕЛВИРА
ТУРУШ-БЕАЧИ
РЕНАТА

3

подршка
развоју
личности

Центар за
интерактивну
Педагогију

23.25.05.
2014.

МАЈА
ДАМЊАНОВИЋ

3

4.Слободне активности
Област /предмет
Назив секције
СРПСКИ Ј.
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
ЛИКОВНА
КУЛТУРА
ЛИКОВНА
КУЛТУРА
МУЗИЧКА

Каталошк
и
број.,Бр.са
ти
16

632/14

Бр. уч.

ЛИТЕРАЛНА
РИТМИЧКА

18
15

Фонд часова
планирано/реализ.
36
36

ОРИГАМИ

20

36

учитељ

ИГРАОНИЦА

69

36

учитељ

РАСПЕВАНА

12

36

учитељ
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Име координатора
учитељ
учитељ

Оцена
употреб
-вости 1
3

КУЛТУРА

ДРУЖИНА

5.Резултати на такмичењима, конкурсима
Предмет и Назив
Ранг такмичења
такмичења

Име, одељење
ученика, пласман

Име наставника
ментора

Математика
Кенгур

државно

Рустеновић
Јасмин 4/1 1.место

Буљовчић Илона

Мађарски ј. као
нематерњи

окружно

Цако Дарио 4/1
1. место

Буљовчић Илона

Физичко
васпитање

школско

Сара Еветовић
1. место

Буљовчић Илона
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3.8.2. Извештај о реализацији школског програма продуженог боравка за 2013/2014.
-

-

-

-

-

-








На почетку школске године, родитељи су били упознати са радом боравка и могућности да
њихово дете похађа продужени боравак, те су се преко анкетних листића изјаснили о истом,
као и о времену које ће дете проводити у боравку.
По програму предвиђеном за школску 2013/2014. предвиђени су следећи садржаји рада:
Годишња доба (5), Животиње и биљке (14), Чување околине (10), Чување здравља (5),
Празници,традиције и значајни дани (34), Музика и игра (14), Информациони систем (23),
Разно (43), Ручни рад (32). Сви предвиђени садржаји и активности су у потпуности
реализовани. Били су прилагођени узрасту, могућностима и способностима ученика као и
њиховом интересовању.
Вођен је дневник рада у продуженом боравку, где се свакодневно водила евиденција о
доласку деце, о самосталном раду ученика и планираним слободним активностима. Осим
тога, у дневник се уписивало и праћење рада и напредовање сваког ученика понаособ,
њихови лични подаци, корективне мере, постигнути резултати, подаци о породици и
друштвеном понашању ученика као и оцене на полугодишту и крају школске године.
Продужени боравак је радио у две смене, од 8 до 16х. Прва смена је била од 8 до 14х, а друга
од 10 до 16х.
У Централној згради било је уписано 40 ученика, 21 дечака и 19 девојчица ( 36 првака и 4
ученика из других разреда).Осим уписаних ученика у дневник, долазило је 50-ак ученика који
су похађали боравак у зависности од смене редовне наставе.
У згради у Шабачкој улици било је уписано 40 ученика, 20 дечака и 20 девојчица
( 20
првака и 20 ученика других разреда). Осим уписаних ученика у дневник, долазило је још 30 ак ученика који су похађали боравак у зависности од смене редовне наставе.
Сви ученици су се лепо уклопили у рад боравка, поштовала су се правила, ученици су
помагали једни другима.
У боравку је постојао дневни ред. Ученици су имали време за доручак / ужину, израду
домаћих задатака, вежбе из предмета по потреби, време за игру и разоноду и време за
усмерене активности.
У току наставе, деца ромске националности и деца са потешкоћама у учењу, су учествовали у
индивидуалном раду ( читање, писање, рачунање ).
Током рада, били смо у сталном контакту са учитељицама и родитељима.
Током школске године оставрена је успешна сарадња међу учитељима оба продужена
боравка, библиотеком школе и педагошко психолошком службом.
Евентуалне проблеме решавали смо разговором. Ако је било потребно обавестили смо
учитељицу и родитеље.
Литература за боравак не постоји, стога смо користили разне књиге, приручнике, новине или
интернет који се везују за дату тему. Ученицима смо припремали наставне лиситиће
примерене њиховом знању и могућностима.
Цео предвиђени програм смо одрадили на територији школе.
Ученицима у боравку је била обезбеђена ужина.
Да би рад у боравку био успешнији и квалитетнији било би потребно више материјала
( папира, папира у боји, маказа, лепка, фломастера, хамера,креде у боји, пластелина,
сликовница , друштвених игара, спортских реквизита - лопте, вијаче, хула хоп, струњаче ... ).
Наставници:
Изабела Пејовић, Ирса Исић, Тимеа Чикош, Даниела Летовић
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3.8.3.Струч. већа за предметну наставу: Пајица Башић – координатор, зам. дир.
3.8.3.1.. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА
АКТИВ ПЕТИХ РАЗРЕДА ЗА ШК. 2012/13.ГОД.
1.Списак чланова: Председник: Семи Силард, 5ц
Чланови: Бурањ Жужана (5а), Јухас Шандор (5б), Брандт Слободанка (5/1), Вајс Рудолф (5/2), Васић Милица (5/3),
Марковић Зоран (5/4)

2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 6, одржано 6
-Рад на документацији: планирано 1, одржано 1
-Анализа, евалуација: планирано 1, одржано 1
Врста
активност
и
Седница

Седница

Седница

Састанак

Седница

Седница

Опис програма/активности

Време
и место

Начин
реализације

1.Опште информације за нову шк.
годину
2.Израда и усвајање плана рада
актива
3.Договор у вези израде плана и
програма одељенског старешине
4.Организација допунске, додатне
наставе и ваннаставних активности
5. Разно
1.Успех ученика у првом кварталу
2.Владање и васпитно –
дисциплинске мере
3.Разно
1.Анализа реализације образовних
садржаја на крају првог
полугодишта
2.Разно

Септембар

Одржавање
састанка,
Разговор

1.Размена искустава из
педагошке праксе одељенских
старешина
2.Такмичења
3.Разно
1.Анализа васпитно-обр.
рада у 3. кварталу
2.Владање и радна дисциплина
3.Мере за побољшање успеха
ученика
4. Разно
1.Анализа реализације образовних
садржаја на крају школске године
2.Успех ученика на крају школске
године
3.Владање ученика и
васпитно – дисциплинске мере на

Фебруар
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Школа

Новем
бар
Школа
Децем
бар
Школа

Носиоци
програма
Учесници
Чланови
актива

Разговор,
Чланови
Извештавање актива
Одељенско
веће
Разговор,
Чланови
Унос-елект.
актива
обрада
Одељенско
података,
веће
Извештавање
Одржавање
Чланови
састанка
актива

Школа
Април
Школа

Јун
Школа

Разговор,
Чланови
Извештавање актива
Одељенско
веће
Разговор,
Унос-елект.
обрада
података,
Извештавање

Чланови
актива
Одељенско
веће

Рад на
документа
цији
Анализа

крају школске године
4.Похвале и награде за постигнуте
резултате у учењу и ваннаставним
активностима
Израда плана рада актива, плана и
програма одељенског старешине

Септембар
Школа

Израда плана

Чланови
актива

Анализа рада актива, размена
Јун
Разговор
Чланови
искустава
Школа
актива
Начин праћења остваривања активности: Све активности су заведене у свеску Актива петог
разреда.
Носиоци праћења :председник Актива –
3.8.3.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ШЕСТИХ
РАЗРЕДА ЗА ШК.

2013/14.ГОД.

1.Списак чланова: 6.-1 Етел Зуберец,
6.-2 Милица Чубрило,
6.-3 Шандор Тамаш,
2. Преглед свих активности по врстама
Врста
Опис
активности
програма/активности

6.-а Кларика Цинклер,
6.-б Жужана Кокић-Дели,
6.-ц Ноеми Пинтер.
Време
и место

Начин
реализације

Носиоци
програма

Учесници

10.10.2013.
Сала за физичко

Квиз пре и после
подне за време 4.ч

Чланови
актива

Учесници
31 ученика
Публика
96 ученика

Приредбе:
14.-21.2.2014.
Ходник школе
на I спрату

Изложба
Приредба
Приказ старих
заната

Етно-квиз:
22.2.2014.
Сала за физичко

Етно-квиз
Дегустација
националних јела

Пројекти:
1. Квиз знања

Екипно такмичење са
водитељима и жиријем

2. Етно дан

Извођење култ.-ум.
програма у току 5 дана:
-Етно дан Мађара
-Етно дан Буњеваца
-Етно дан Хрвата
-Етно дан Рома
-Етно дан Срба
Етно-квиз са дегустацијом
националних јела
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Чланови
актива
Оркестар
школе

Ученички
парламент
Савет
родитеља
Чланови
Културни
центри

Учесници
26 ученика
Публика
101 ученик

3.8.3.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА
АКТИВА СЕДМИХ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.ГОДИНУ

1.Списак чланова: Милорад Ковачевић – 7/3 разред и председник актива седмих разреда
Пајица Башић – 7/1 разред
Наталија Тадић – 7/2 разред
Весна Вајс – 7б разред
Теодора Петраш – 7а разред
Роберт Хербут – 7ц разред
2. Преглед свих активности по врстама
- Седница: планирано: 6, одржано: 6
- Радни договор: планирано: 2, одржано: 2
- Рад на документацији: планирано: 2, одржано: 2
- Праћење постигнућа: планирано: 4, реализовано: 4
- Анализа, евалуација: планирано: 4, одржано: 4
- Учешће у раду других органа, извештавање: планирано: /, одржано: /
Врста
активности

Опис програма/активности

Време
и место

Начин
реализације

Носиоци
програма

Учесници

Радни договор

Формирање актива седмих
разреда.
Разматрање и усвајање
годишњег плана рада

06.09.2013.
ОШ
“Сечењи
Иштван“

Радни договор

председник
актива

чланови актив

Састанак

Анализа васпитно образовног
рада у 1. кварталу.
Владање ученика и дисциплина
на часовима

20.11.2013.
ОШ
“Сечењи
Иштван“

Извештај
чланова актива,
дискусија

председник
актива и
чланови актива

чланови актив

Састанак

Анализа васпитно образовног
рада на крају 1. полугодишта.
Изречене васпитно
дисциплинске мере

18.12.2013.
ОШ
“Сечењи
Иштван“

Извештај
чланова актива,
дискусија

председник
актива и
чланови актива

чланови актива
чланови
одељенског и
наставничлог ве

Састанак,
Радни договор

Размена искустава из педагошке
праксе.
Избор ученика за такмичење у
сарадњи са предметним
наставницима

26.02.2014.
ОШ
“Сечењи
Иштван“

Радни договор

председник
актива и
чланови актива

предметни
наставници,
чланови актив

Састанак

Анализа васпитно образовног
рада у 3. кварталу.
Владање ученика и дисциплина
на часовима

16.04.2014.
ОШ
“Сечењи
Иштван“

Извештај
чланова актива,
дискусија

председник
актива и
чланови актива

чланови актив

Организовање испраћаја ученика
8. разреда.

21.05.2014.
ОШ
“Сечењи
Иштван“

Припрема
поклона,
украшавање
учионица,
учествовање у
програму

председник
актива, чланови
актива, ученици
7. разреда

председник
актива, чланов
актива, ученици
разреда

04.06.2014.

Извештај

председник

Састанак
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чланови актива

Састанак

Анализа васпитно образовног
рада на крају школске године
Анализа ефеката одржаних
огледних часова

ОШ
“Сечењи
Иштван“

чланова актива,
дискусија

актива и
чланови актива

чланови
одељенског и
наставничког ве

Начин праћења остваривања активности: Све активности су заведене у свеску Актива седмог разреда
Носиоци праћења : председник Актива седмог разреда – Милорад Ковачевић

3.8.3.4.. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ОСМИХ
РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14.ГОД
Одењске старешине 8. разреда: Председник актива седмих разреда: Мариа Урбан-Маргит
Урбан Маргит Марија 8.а, Ана Хербут Хегдиш 8.б, Гунич Јолан 8.ц, Александар Неорчиц 8/1
Невен Брант 8/2
-Седница: планирано: 4 одржано 4
-Радни договор: планирано 3 одржано 3
-Рад на документацији: планирано 4, одржано 4
Врста
активности
Радни
договор

Састанак

Састанак

Радни
договор
Састанак

Радни
договор
Састанак

Опис програма/активности

Време
и место
31.аугуст.

Начин
реализације
Разговор

Носиоци
реализац.
Чланови
Актива

Учесници/
сарадници
Чланови
Актива

26.октоб.

Извештај,
дискусија

Чланови
Актива

26.
децембар

Извештај,
дискусија

Председ.
Актива
Чланови
актива
Председ.
актива
Чланови
Актива

26. март

Разговор

Председ.
актива
Чланови
Актива

Предмет.
Наставн.

1.Анализа васпитно-обр.
рада у 3. кварталу
2.Владање и радна дисциплина-изречене
васпитно дисциплинске мере
3.Разно
1.Програм и свечаност, испраћај 8.
разреда

26.март

Извештај,
дискусија

Председ.
актива
Чланови
Актива

Чланови
Актива

29.мај

Разговор

Директориц
а

Чланови
Актива

1.Анализа васпитно-обр.
рада на крају школске године
2. Награде и дипломе

13. јун

Извештај,
дискусија

1.Разматрање и усвајање годишњег плана
рада
2. Организовање допунске, додатне
наставе и слободних активности;
решавање текућих проблема.
1.Анализа васпитно-обр.
рада у 1.кварталу
2.Владање и радна дисциплина
3.Разно
1.Анализа васпитно-обр.
рада на крају 1. полугод.
2.Изречене васпитно-дисциплинске мере
уч.
3.Разно
1.Размена искустава из педагошке праксе
2.Избор ученика за такмичења у сарадњи
са предметним наставницима
3.Припремна настава

Председ.
актива
Чланови
Актива
Опширније и детаљније информације се налазе се у свесци актива за 8. разреде 2013/2014.године.

Чланови
Актива

Чланови
Актива

Вукове дипломе: 8/1 (2), 8/а (1), 8/б (2). Укупан број 5.
Посебне дипломе: 8/1 (2), 8/2 (3), 8/а (5), 8/б (5)
По одлуци Наставничког већа за ђака генерације је изабрана Денис Катанчић, 8/б.
Председник Актива
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Мариа Урбан Маргит

3.8.4. Чланови и извештаји о раду стручних већа за области предмета
3.8.4.1. Стручно веће за матерњи језик и језик друштвене средине
3.8.4.1.1.Стручно веће српског језика (као матерњег и као нематерњег)
1. ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА
Стручно веће за српски језик чине председнк Стручног већа, Ружа Илић (наставник српског
језика), и чланови: Александра Тадић (професор српског језика као нематерњег), Милица
Чубрило (професор српског језика), Милица Васић (професор српског језика), Весна Вајс
(професор српског језика), Андреа Сикора (професор разредне наставе)., Рита Бозоки (професор
српског језика као нематерњег), Рита Николић (професор разредне наставе) и Сузана Буројевић
(професор српског језика као нематерњег).
2. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПО ВРСТАМА
 Радни договор: планирано 2; одржано 2
 Састанак:
планирано 4; одржано 4
3. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ








А) Реализовани видови хоризонталног усавршавања
Одржани огледни часови (бр. огл. часова: 5 бр. колега учесника: 5)
Посета огледном часу колеге (бр. огл. часова: 5 (Вајс Весна, Александра
Тадић) , 1 (мгр. Ковач Елвира ) бр. колега учесника:4 + 2)
Б) Релизовани видови акредитованог стручног усавршавања
Семинар (бр: 2 бр. учесника: 12)
Стручни скуп (бр: 1 бр. учесника: 3)
Стручно путовање (бр: 1 бр. учесника: 1)
Научни скуп (бр: 2 бр. учесника: 1)

Врста
стр.
усаврш.

Област и
назив

Стручни
семинар

Развионица

Табеларни преглед стручног усавршавања
Организатор, Катало Датум, место
релизатор
шки
број,
бр. сати
ОШ „Сечењи
Иштван“
Суботица
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Имена
учесника

Оцена
употр.
1-3

Ружа Илић 3
Александра
Тадић
Милица
Чубрило
Милица
Васић
Весна Вајс
Андреа
Сикора
Рита
Бозоки
Рита
Николић

Стручни
скуп

Подучавање и
учење/
Квалитет
уџбеника и
његово
коришћење
Функционална
употреба
језика у
настави
српског језика
као
нематерњег

Клет друштво 1835за развој
44/2013
образовања
; 1 сат

13.12.2012.
ОШ
„Мајшански
пут“,
Суботица

Милица
3
Васић,
Ружа Илић
Александра
Тадић

Удружење
просветних
радника
Мађара
Северне
Бачке

Дел.бр
02-2014

26.04.2014.
ОШ „И.Г.
Ковачић“,
Суботица

Весна Вајс 3
Андреа
Сикора
Рита
Бозоки
Рита
Николић
Александра
Тадић

Стручно
путовање

Културно –
научно
путовање

ОШ „Сечењи
Иштван“
Суботица

3 дана

Милица
Васић
Ружа Илић
Милица
Чубрило

3

Стручни
скуп

Презентација
уџбеника
Издавачке
куће „Нови
Логос“

Издавачка
кућа „Нови
Логос“
Београд

1 час

14. 15. и 16. 06.
2014. Тршић,
манастир Рача,
Дрвенград,
Бајина Башта,
Сирогојно,
Стопића
пећина,
Златибор,
Шарганска
осмица
18. 02. 2014.
ОШ „Сечењи
Иштван“
Суботица

Андтреа
Сикора
Рита
Николић

3

Стручни
семинар

4. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Област/предмет Назив секције
Српски језик
Српски језик

Српски језик

Српски језик

Број ученика

Рецитаторска
секција

6/1 (1); 6/2 (1); 6/3
(1) 7/1 (1); 7/2 (2)
Укупно: 6 ученика
Пројекти Квиз знања, 5/1, 5/2, 8/1, 8/2 ;
Етно-дан,
Улепшајмо Укупно: 14
двориште и Шетња по
ученика
Фрушкој гори.
Пројекти Квиз знања,
Етно-дан,
Улепшајмо
двориште и Шетња по
Фрушкој гори.

Глумимо на српском

5.а , 5.б , 5.ц , 8. а, 8. ц,
8. б

Укупно: 12
ученика
6.а (2), 6.б (5), 6.ц
(3) Укупно: 10 уч.

Фонд
часова
36

Ружа Илић
36

36

Александра
Тадић
Весна Вајс

36

5. РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА И КОНКУРСИМА
Предмет и назив
Ранг такмичења
Име, одељење
такмичења
ученика, пласман
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Име
координатора
Милица
Чубрило

Име наставника
ментора

Српски
језик/Такмичење из
српског језика и
језичке културе
Српски
језик/Такмичење из
српског језика и
језичке културе
Српски језик као
нематерњи/Такмичење
из српског језика као
нематерњег
Српски језик као
нематерњи/ АМВ
Глума на језику
средине

Српски језик као
нематерњи/
Такмичење из српског
језика као нематерњег

Општинско
такмичење

Хоки Бригита, 7/1,
2. место
Кристина Буквић,
7/1, учешће
Окружно такмичење Бригита Хоки 7/1,
3. место

Милица Чубрило

Окружно такмичење Николет Месарош,

Александра Тадић

Окружно такмичење Милашин
Мирослав,
Мишколци
Мануела, Слобода
Атила, Теркељ К.
Ципора
3.место
Окружно такмичење Зворињи Река

Рита Бозоки

Хајналка Секе Николет
Ронаи

2. место

Милица Чубрило

Весна Вајс

3.8.4.1.2. Стручно веће мађарског језика (као матерњег и као нематерњег)
1.Списак чланова
Чланови стручног већа: Петраш Теодора -председник, Кираљ Ноеми, Балинт Иштван
2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 12, одржано 12
-Радни договор: планирано 25, одржано 28
-Рад на документацији: планирано 18, одржано 18
-Праћење постигнућа: планирано 36, реализовано 36
-Анализа, евалуација: планирано 12, одржано 12
-Учешће у раду других органа, извештавање: планирано 8, одржано 8
3. Стручно усавршавање
3.А.Реализовани видови хоризонталног усавршавања:
- одржано огледних часова: бр одржаних часова 3, бр.учесника колега 3
- посета огледног часа колеге: предмет мађарски језик, бр. посећених часова 3, бр. колега учесника 3
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног семинара.........име колеге....
бр.учесника.......
Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Отворени дан
Отворени дан

Садржај (предмет, тема)

Реализатор

Време
реализације

Учесници (ко, број)

Мађарски језик, Kosztolányi
Dezső: Téli alkony
Мађарски језик, William
Shakespeare: Ahogy tetszik

Кираљ Ноеми

05.12.2013.

Петраш
Теодора

23.09.2013.

Prisutni su bili roditelji
i nastavnici.
Prisutni su bili roditelji
i nastavnici.

3.Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања
- Семинари: број 3, бр.учесника 4;
- Струч. скуп: бр 4 бр. yчесника 4
- Окруигли сто: бр 0, бр.учесника 0
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- Саветовање: бр 2, бр.учесника 2
Табеларни преглед стрч. усавршавања
Врста
Област и
Организатор,
акредитованогст Назив
реализатор
р.усаврш.
Семинар

Стручни дан

Семинар

Скуп

Семинар

Скуп

Скуп

Дигитална
епоха Отворена
школа
12.10.2013.обавезни
Стручни данконференција
19.10.2013.
Дигитална
епохаотворена
школа
30.11.2013
Magyarságism
eret
2014.11.25.
Учешће на
радионицама
пројекта"Учит
ељи за ЕУ"
17.12.2013
Изазове
данашњице у
образовноваспитном
раду-Стручни
скуп
1.03.2014.
Мрежа
подршке
инклузивном
образовању

Каталош
ки
број.,Бр.с
ати

Датум,
место

Имена
учесника

Оцена
употреб
љивости 13
3

Филозофски
факултет у
Новом Саду,
Одсек за
хунгарологију

Педагошк
и завод
Војводине
broj 975

12.10.2013
., Нови
Сад

Кираљ Ноеми

Удружење
организатора
слободних
активности
Стара Моравица
Филозофски
факултет у
Новом Саду,
Одсек за
хунгарологију
Magyar Nemzeti
Tanács

Педагошк
и завод
Војводине
broj 396

19.10.2013
., Стара
Моравица

Кираљ Ноеми,
Петраш
Теодора

3

Педагошк
и завод
Војводине
broj 975

30.11.2013
., Нови
Сад

Кираљ Ноеми,
Петраш
Теодора

3

2014.11.25
.,
Суботица

Петраш
Теодора

3

Покрајински
секретаријат за
обр.управу и
националне
заједнице
Удружењепросве
тних радника
мађара Северне
Бачке-Суботица

17.12.2013
.,
Суботица

Кираљ Ноеми

3

01.03.2014
.,
Суботица

Петраш
Теодора

3

Нова општина

24.3.2014.,
Суботица

Балинт Иштван

3

4.Слободне активности
Област /предмет

Назив секције

Бр. уч.

Мађарски језик

Рецитаторска секција

Мађарски језик

Литерарна секција

Мађарски језик

Језичка секција

5.ц: 3
6.ц: 4
8.ц: 5
6.а,б: 7
7. а,б,ц: 10
5.а,б: 8
8.а,б: 6

Фонд часова
планирано/реали
з.
5.ц: 15-15
6.ц: 22-22
8.ц: 20-20
6.а,б и 7.а,б,ц: 36

Име координатора

5.а,б и 8.а,б: 36

Балинт Иштван

5.Резултати на такмичењима, конкурсима
Предмет и Назив
Ранг такмичења
Име, одељење ученика,
такмичења
пласман
Мађарски језик,
Регионално
Димитров Николета, 8.а
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Кираљ Ноеми
Петраш Теодора

Име наставника
ментора
Балинт Иштван

Тakmičenje recitatora
,,HIMNE I
PROGLASE“

(Војвођанско)
такмичење

Мађарски језик,
Okružno takmičenje
pravopisa ,,ŠIMONJI
ŽIGMOND“ za
Karpatsku niziju

Окружно такмичење

Мађарски језик,
Opštinsko takmičenje
iz mađarskog jezika i
jezičke kulture

Општинско
такмичење

Мађарски језик,
Vojvođanskaregionalna takmičenje
pravopisa ,,ŠIMONJI
ŽIGMOND“ za
Karpatsku niziju

Војвођанскарегионална
такмичење

Мађарски језик,
Okružno takmičenje iz
mađarskog jezika i
jezičke kulture

Окружно такмичење

Мађарски језик,
Regionalno
(Vojvođansko)
umetničko takmičenje
za osnovne škole

Регионално
(Војвођанско)
такмичење

Мађарски језик,
Рецитаторско
такмичење
Мађарски језик,
Рецитаторско
такмичење
Мађарски језик,
Рецитаторско
такмичење
Мађарски језик,
Republičko takmičenje
iz mađarskog jezika i
jezičke kulture

Општинско
такмичење

Пап Даниела, 6.а – 1.
место
Маша Чила, 6.а – 3. место
Билковић Тимеа, 7.ц
Ађаш Адам, 7.б
Фогаш Арнолд, 7.а
Футо Валентина, 8.ц
Шаму Антонија, 5.б – 2.
место
Салма Тамаш, 5.б
Туру Ребека, 8.б – 3. место
Пап Даниела, 6.а
Маша Чила, 6.а
Билковић Тимеа, 7.ц
Ађаш Адам, 7.б
Фогаш Арнолд, 7.а
Јухас Флорентин, 5.б
Шаму Антонија, 5.б
Салма Тамаш, 5.б
Димитров Николета, 8.а –
3.место
Катанчић Денис, 8.б
Љуца Адриан, 8.а
Пап Даниела, 6.а
Маша Чила, 6.а – 1. место

Кираљ Ноеми,
Петраш Теодора,
Балинт Иштван

Пап Даниела, 6.а – 2.
место
Ађаш Адам, 7.б – 3. место
Фогаш Арнолд, 7.а
Димитров Николета, 8.а –
3.место
Вашархељи Ноеми, 8.ц
Тот Даниела, 5.ц
Салаи Армин, 5.ц
Лабади Чила, 6.а – 3.
место
Димитров Николета, 8.а
Дудаш Ана, 5.а – 3.место
Катанчић Денис, 8.б
Месарош Даниел, 5.а – 1.
место

Петраш Теодора

Окружно такмичење

Месарош Даниел, 5.а – 1.
место

Балинт Иштван

Републичко
такмичење

Месарош Даниел, 5.а

Балинт Иштван

Републичко
такмичење

Пап Даниела, 6.а – 1.
место
Ађаш Адам, 7.б
Димитров Николета, 8.а

Петраш Теодора,
Балинт Иштван
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Петраш Теодора,
Балинт Иштван

Петраш Теодора

Кираљ Ноеми,
Петраш Теодора,
Балинт Иштван

Балинт Иштван

3.8.4.2. Стручно веће страних језика
3.8.4.2.1.Стручно веће енглеског језика
1.Списак чланова: Ботка Варга Андреа (председник) Семи Силард, Шкрбић Драгана, Сиђи Енике, Кесеги
Михајловић Ана, Хућка Леах Рахел, Гајдош Каролина (замена председника)
2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 6, одржано 6
-Радни договор: планирано 4, одржано 3
-Рад на документацији: планирано 0, одржано 2
3. Стручно усавршавање
3.А.Реализовани видови хоризонталног усавршавања:
- одржано огледних часова: бр одржаних часова 5, бр.учесника колега 11.
- посета огледног часа колеге: 7, бр. посећених часова 5, бр. колега учесника 11.
Врста
хоризонталног
стр.усаврш.

Садржај (предмет, тема)

Реализатор

Време
реализације

Учесници (ко, број)

огледни час

енглески језик - What
colour is it? (3.ц разред)

Хућка Леах
Рахел

25.09.2013.
Салаи школа

огледни час

енглески језик – Numbers Кесеги
(2.3 разред)
Михајловић
Ана
енглески језик - Origins
Гајдош
of food (2.б разред)
Каролина

15.11.2013.
Шабачка школа

Бозоки Рита – наст.
српског језика,
Гајдош Каролина
Гајдош Каролина

отворени дан
за родитеље

енглески језик - Risks Would you dare? (8.б
разред)
енглески језик - Revision
– The house (2.б разред)

13.12.2013.
Централна
школа
18.03.2014.
Централна
школа

отворени дан
за родитеље

енглески језик - The
weather (2.3 разред)

огледни час

огледни час

огледни час

Семи Силард
Гајдош
Каролина

Кесеги
Михајловић
Ана
енглески језик и физика - Семи Силард,
OHM's law (8. разред)
Варга
Патрициа –
наст. физике

13.12.2013.
Централна
школа

15.04.2014.
Шабачка школа
24.04.2014.
Централна
школа

Ботка Варга Андреа,
Семи Силард, Кесеги
Михајловић Ана,
Бурањ Ирен – заменик
директора,
Сабо Секе Изабела –
психолог,
Лилић Елвира учитељица
Гајдош Каролина
Лилић Елвира –
учитељица, родитељи
ученика
Мађаревић Сузана –
учитељица, родитељи
ученика
Фехервари Магда –
директорица,
Шарњаи Моника –
педагог, Кесеги
Михајловић Ана, Гајдош
Каролина

3.Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања
- Семинари: број 7, бр.учесника 6;
- Струч. скуп: бр 3, бр. учесника 3
Табеларни преглед стрч. усавршавања:
Врста
акредитованогст

Област и Назив

Организатор,
Кат. број,
реализатор
Бр.сати
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Датум, место

Имена
учесника

Оцена
употреб

р.усаврш.

вости 1-

стручни скуп

подршка развоју
личности, васп.рад
– Стручни дан

Удружење
орг. слоб.
активности

семинар

Комуникација и
сарадња –
Електронски
тестови
комуникација и
сарадња, васпитни
рад – Пројекат
„Развионица“

Средња
Техничка
школа,
Сомбор
Завод за
унапређивањ
е образовања
и васпитања

Комуникација и
сарадња – „Каква
питања воде до
знања?“
Васпитни рад - „100
игара“ – игре за
развој моторичких,
психичких и
социјалних
способности деце и
дечјих група
комуникација и
сарадња, подршка
развоју личности –
Усмерена Пажња –
могућности
развијања пажње
код деце
предшколског и
школског узраста
Ужа стручна област
- Развијање усменог
изражавања у
настави енглеског
језика

Комуникација и
сарадња, васпитни
рад – Пројекат
„Развионица“

семинар

стручни скуп

семинар

семинар

семинар

семинар

Кат.бр.
2013СД/005
1 дан
Кат.бр.
354/352,
24 сати

19.10.2013.
ОШ Ст. Ковач
Ђула, Стара
Моравица
2.11.-14.12. 2013.
ОШ Мирослав
Антић, Палић

Гајдош
Каролина

3

Шкрбић
Драгана

3

Кат.бр.
1586/201
3-06,
16 сати

07-08.
12.2013.
ОШ Сечењи
Иштван,
Суботица

2

Клетт
друштво за
развој
образовања
ОШ Ст.
Ковач Ђула,
Стара
Моравица

Кат.бр.
43,
1 дан

29.1.2014.
ОШ Мајшански
пут, Суботица

Семи Силард,
Шкрбић
Драгана,
Кесеги
Михајловић
Ана, Хућка
Леах Рахел,
Гајдош
Каролина,
Ботка Варга
Андреа
Шкрбић
Драгана

Кат.бр.
2014J/518,
21 сати

28.02.02.03.2014.
ОШ Сечењи
Иштван,
Суботица

Кесеги
Михајловић
Ана, Гајдош
Каролина

3

Удружење
грађана
НИДУС
заједно за
развој деце,
Суботица

Кат.бр.
237/10
8 сати

15.03.2014.
ОШ Сечењи
Иштван,
Суботица

Кесеги
Михајловић
Ана, Гајдош
Каролина

2

„Data
Didakta“,
Београд

Кат.бр.
860707/2012,
8 сати

12.04.2014.
ОШ Сечењи
Иштван,
Суботица

3

Завод за
унапређивањ
е образовања
и васпитања

Кат.бр.
1586/201
3-06,
8 сати

01.06.2014.
ОШ Сечењи
Иштван,
Суботица

Семи Силард,
Шкрбић
Драгана,
Кесеги
Михајловић
Ана, Хућка
Леах Рахел,
Гајдош
Каролина
Семи Силард,
Шкрбић
Драгана,
Кесеги
Михајловић
Ана, Хућка
Леах Рахел,
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1

2

семинар

стручни скуп
летње и зимске
школе

Подршка развоју
личности, васп. рад
– Инклузија на делу
– практична
примена
инклузивног модела
рада
Васп. рад – Изазови
данашњице у
образовноваспитном раду

Завод за
унапређивањ
е образовања
и васпитања

Кат. бр.
33,
24 сати

25.11. –
01.12.2013.
ОШ Соња
Маринковић

Завод за
унапређивањ
е образовања
и васпитања

Кат.бр.
85/2013,
1 дан

01.03.2014.
Нова Општина

Гајдош
Каролина
Кесеги
Михајловић
Ана

1

Семи Силард

2

4.Слободне активности
Област /предмет

Назив секције

Бр. уч.

Фонд часова
планирано/реализ.

Име координатора

енглески језик
енглески језик

Playhouse
Playhouse

36/34
36/33

Хућка Леах Рахел
Кесеги Михајловић Ана

енглески језик
енглески језик

Playhouse
Квиз знања
Етно дан
Скајп час – луткарска
представа

3.ц – 14 ученика
3.3 – 4 ученика
3.2 – 5 ученика
укупно: 9
3.а – 24 ученика
5.2 – 8 ученика
5.3 – 3 ученика
5.4 – 1 ученик
укупно: 12
7.1 – 10 ученика
7.2 – 2 ученика
7.3 – 1 ученик
укупно: 13

36/33
-/25

Гајдош Каролина
Шкрбић Драгана

-/22

5.Резултати на такмичењима, конкурсима
Предмет и Назив
такмичења
Енглески језик Државно такмичење

Ранг такмичења

Име, одељење ученика, пласман

Име наставника ментора

Општински ниво

Туру Ребека, 8.б – нема
пласмана

Семи Силард

3.8.4.2.2.Стручно веће немачког језика
1.Списак чланова

 Председник: Жужана Kокић Дели, професор немачког језика и књижевности, дипломирани
филолог (германиста)-мастер
 Чланови: Мариа Урбан-Маргит, професор немачког језика и књижевности
Саболч Лоди, професор немачког језика и књижевности
2. Преглед свих активности по врстама Седнице актива:
-Седница: планирано: ..4......, одржано .5.....
-Радни договор: планирано ....4..., одржано..3....
I. Седница(радни договор), 30.08.2013.
Tачке дневног реда:
1. Договор о изради годишњег плана за школску 2013/2014. годину
2. Иновације
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3. Остало
- Договорене су важније тачке за израду годишњег плана, коју саставља председник активе, Жужана Кокић
Дели
II. Седница, 5.11.2013.
Tачке дневног реда:
1. Анализа на крају I квартала
2. Остало
- На крају првог квартала 90 % ученика су освојили позитиван успех из немачког језика.
- Након анализе председник и стручни сарадници су предложиле мере за побољшање успеха
III.Седница (радни договор), 18.12.2013.
Tачке дневног реда:
1. Семинари (акредитовани и не акредитовани)
2. Остало
-На састанку смо размотрили главне тачке одређених тема sеминара и разменили искуства
IV. Седница, 16.1.2014.
Tачке дневног реда:
1.Анализа на крају 1 полугоди.шта шкоилске 2012/2013 год.
2.Остало
- На крају крају првог квартала 96,6 % ученика су освојили позитиван успех из немачког језиика језика.
- Након анализе председник и стручни сарадници су предложиле мере за побољшање успеха

- усклађивање допунске наставе
- примена по потреби диференцијалне наставе
- корелација са осталим предметима
- примена ИАТ у настави немачког језика
V. Седница, 1.4.2014.
Tачке дневног реда:
1.Анализа на крају III квартала
2.Остало
- На крају трећег квартала 94,9 % ученика су освојили позитиван успех из немачког језиика језика.
- Након анализе председник и стручни сарадници су предложиле мере за побољшање успеха

VI. Седница, 19.5.2014.
Tачке дневног реда:
1.Развионица - смернице
2.Остало
- На састанку смо дискутовали о документу СМЕРНИЦЕ и саставили смо извештај, који је поднет
педагошком колегијуму.

VII. Седница, 20.6.2013.
Tачке дневног реда:
1.Анализа на крају школске 2013/2014 године
2.Остало
- На крају крају школске године 97.6 ученика су освојили позитиван успех из немачког језиика језика.
3. Стручно усавршавање
3.А.Реализовани видови хоризонталног усавршавања
- одржано огледних часова: бр одржаних часова.-...3, бр.учесника колега-2
- посета огледног часа колеге: предмет.немачки ј..-..2..бр. посећених часова...2-....., бр. колега учесника...-..2..
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног семинара...-......име колеге..-..
бр.учесника...-....
3.Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања
- Семинари: број....2........., бр.учесника.....4.......;
- Струч. скуп: бр....2.....бр. учесника......4........
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- Окруигли сто: бр......., бр.учесника........
- Саветовање: бр......, бр.учесника........
Табеларни преглед стрч. усавршавања
Врста стр.усаврш.

К1

К1

K1

К1

Област и Назив
(нпр.ужа стручна
област,
комуникација и
сарадња, подршка
развоју личности,
васп. Рад
Ефикасно
оперативно
планирање
наставе немачког
језика кроз
унапређивање
компетенција
наставника.
Vorstellung der
Software Master
Toolv4 für alle
Modelle von
Interaktiven Tafeln
Internationale
schulische
Vergleichsarbeiten
der Zentrallstelle
für das
Auslandschulwese
n – auf dem Weg
zum DSD
Lehrwerksarbeit
Prima
Развионица

Организатор,
реализатор

Каталош
ки
број.,Бр.с
ати

Датум, место

Имена учесника

Оцена
употребљивости 1-3

„Дата дидакта“,
Милутина
Миланковића
1/45, Београд

8 сати

12.04.2014,
Суботица

Мариа Урбан
Маргит,Жужана
Кокић
Дели,Саболч
Лоди,Анита
Трукли

2

Deutsche Schule,
Beograd

3 сати

7.12.2013.
Суботица

Мариа Урбан

2

Deutsche
Auslandschularbei
t International

4,5 сати

07.05.2014.
Сомбор

Мариа Урбан
Маргит,Жужана
Кокић Дели

2

Regionalbüro
Südosteuropa

3дана

6-8.12.2013.
Ковачица
7.-8.12.2013.
1.6.2014.

Мариа Урбан
Маргит
Мариа Урбан
Маргит,Жужана
Кокић
Дели,Саболч Лоди

2
2

Председник и чланови активе су били присутни и на друге неакредитоване семинаре:
1.Увођење интерактивне табле
2. Израда материјала за учење немачког језика за први и други,трећи разред основне школе – Fridolin und seine
Freunde
Семинари су били одржани у Суботици у ОШ“10.Октобар“
4.Слободне активности
Слободне активности су остварене у оквиру пројеката.
5.Резултати на такмичењима, конкурсима
Предмет и Назив
такмичења
Немачки језик

Ранг такмичења
Oпштинско такмичење

Име, одељење
ученика, пласман
Николета
Димитров 8.а -8
место

3.8.4.3.Стручно веће математике
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Име наставника
ментора
Мариа Урбан
Маргит

1.Списак чланова: Жужана Бурањ, Јолана Гунић, Александар Неорчић, Атила Порколаб,Александра СтупарБрујић, Зоран Марковић
2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 7 одржано 7
-Радни договор: планирано 5, одржано 5
-Рад на документацији: планирано 4 одржано 4
-Праћење постигнућа: планирано 0, реализовано 0
-Анализа, евалуација: планирано 1 одржано 1
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано 0 ,одржано 0.
3. Стручно усавршавање
3.А.Реализовани видови хоризонталног усавршавања:
- одржано огледних часова: бр одржаних часова 3, бр.учесника колега 5
- посета огледног часа колеге: предмет математика бр. посећених часова 3 , бр. колега учесника. 5
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног семинара.0..име колеге.0. бр.учесника.0..
Врста
Садржај (предмет, тема)
Реализатор
Време реализације Учесници (ко, број)
хоризонталног
стр.усаврш.
Огледни час

Описана кружница троугла и
центар описане кружнице

Жужана
Бурањ

28.11.2013.

Огледни час

Упоредни, сагласни и
унакрсни углови
Појам рационалног броја

Јолана Гунић

12.12.2013.

Зоран
Марковић

18.12.2013.

Огледни час

Изабела Сабо – Секе
Моника Шарњаи
Јолана Гунић
Жужана Бурањ
Александра Ступар Брујић

3.Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања
- Семинари: број 2, бр.учесника 6
- Струч. скуп: бр 1 .бр. учесника 1
- Окруигли сто: бр 0 бр.учесника 0
- Саветовање: бр 0 , бр.учесника 0
Табеларни преглед стрч. усавршавања
Врста
акредитованогстр.
усаврш.

Област и Назив

Организатор,
реализатор

Семинар

„Настава
математике
помоћу рачунара
и софтвер
ГЕОГЕБРА“

Гимназија са
домом ученика
за талентоване
ученике „
Бољаи“

Скуп

Мреже подршке
инклузивном
образовању
Projekat
„Razvionica“

Петом
регионалном
састанку
Министарство
Просвете

Семинар

4.Слободне активности
Област /предмет
Назив секције

Бр. уч.

Математика

3/72

Млади математичари

Каталошк
и
број.,Бр.са
ти
055-928/39
Бр.сати:
24

Бр.сати:2,
5
1586/201306
Бр.с. 16 и
8

Датум,
место

Имена учесника

Оцена
употребљивости 1-3

09.11.2013
Техничка
Школа
Иван
Сарић,
Суботица
24.03.2014

Жужана Бурањ
Јолана Гунић
Атила Порколаб

3

Јолана Гунић

2

ОШ
„Сечењи
Иштван“,
Суботица
07-08. 12.
2013.
i 01.06.2014
.

Јолана Гунић
Бурањ Жужана
Александра Ступар
- Брујић
Зоран Марковић
Александар
Неорчић
Атила Порколаб

2

Фонд часова
планирано/реализ.
18/18
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Име координатора
Жужана Бурањ, Јолана Гунић,
Зоран Марковић, Александра

Ступар – Брујић, Александар
Неорчић, Атила Порколаб
5.Резултати на такмичењима, конкурсима
Предмет и Назив
Ранг такмичења
Име, одељење
такмичења
ученика, пласман
Математика
Градско такмичење
Акош Шили, 5.ц,
3.место
Александра
Балажевић, 6/1,
2.место
Адам Ађаш,7.б,
похвалница
Математика
Окружно такмичење
Акош Шили, 5 ц ,
1.место
Александра
Балажевић, 6/1,
3.место
Математика –
Кенгуру без
граница

Републички ниво

Акош Шили, 5.ц,
похвалница
Виктор Фабиан,
5.а , похвалница

Име наставника
ментора
Јолана Гунић
Александра
Ступар Брујић
Жужана Бурањ
Јолана Гунић
Александра
Ступар Брујић

Јолана Гунић
Жужана Бурањ

3.8.4.4.Стручно веће информатике и техничког образовања
1.Списак чланова:
Золтан Бало,Тибор Јесенски,Невен Брандт,Слободанка Брандт,Александар Неорчић,Атила Порколаб
2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 9, одржано: 9
-Радни договор: планирано: 9, одржано: 9
3. Стручно усавршавање
3.А.
Реализовани видови хоризонталног усавршавања:
- одржано огледних часова: бр одржаних часова: 3, бр.учесника колега: 4
- посета огледног часа колеге: предмет: ТОИ, бр. посећених часова: 3,
бр. колега учесника: 3
Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Огледни час

Садржај (предмет, тема)

Реализатор

Време реализације

Учесници (ко, број)

Макета куће

16.12.2013

Золтан Бало

Огледни час
Огледни час

Шведска кућа
Ел. звоно

Тибор
Јесенски
Золтан Бало
С. Брандт,
Н. Брандт

2.12.2013
13.12.2013

Тибор Јесенски
Золтан Бало
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3.Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања
-

Семинари: број: 2, бр.учесника: 2;

Табеларни преглед стрч. усавршавања
Врста
Област и Назив
акредитованогстр.
усаврш.
Семинар

Семинар

Развионица I

Развионица II

Организатор,
реализатор

Каталошк
и
број.,Бр.са
ти

Министарство
Просвете

Министарство
Просвете

Датум, место

Имена учесника

7-8.12.2013,
Суботица

Золтан Бало,
Невен Брандт,
С. Брандт,
Т. Јеценски,
А. Порколаб,
А. Неорчић

1.06.2014,
Суботица

Золтан Бало,
Невен Брандт,
С. Брандт,
Т. Јеценски,
А. Порколаб,
А. Неорчић

Оцена
употребљи
вости 1-3

3

3

4.Слободне активности
Област /предмет

ТОИ

Назив секције (навести
тачан назив свих секција у
оквиру већа)
Моделарство

Бр. уч.
( по одељењима и
укупан бр.)
Пети разред: 5
Шести разред: 5
Седми разред: 3
Осми разред: 2
Укупно: 15

Фонд часова
планирано/реализ.

Име координатора
(имена свих наставника по
секцијама)

Планирано: 36
Реализовано: 36

Золтан Бало

ТОИ

Електроника

Пети разред: 3
Шести разред: 3
Укупно: 6

Планирано: 36
Реализовано: 36

Тибор Јесенски

ТОИ

Макете

Седми разред: 2
Осми разред: 3
Укупно: 5

Планирано: 36
Реализовано: 36

Слободанкс Брандт

ТОИ

Машинство

Пети разред: 10
Укупно: 10

Планирано: 36
Реализовано: 36

Невен Брандт

Име, одељење
ученика, пласман
Золтан Бало:
Агнеш Шиша 8.Б
1.место
Ребека Туру 8.Б
3.место

Име наставника
ментора

5.Резултати на такмичењима
Предмет и Назив
такмичења
Општинско
такмичење
ТОИ

Ранг такмичења

Општинско
такмичење
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Золтан Бало

Тибор Ј.:
Норберт
Пољаковић
Безпласмана
С.Брандт:
Филип Ремеш 8.2
Безпласмана
Невен Брандт:
Влатво Ситарић
8/1
Безпласманa

3.8.4.5.Стручно веће природних наука
1.Списак чланова:
Председник: Кларика Цинклер – професор хемије
Чланови: Милорад Ковачевић – професор физике
Флориан К. Лашанц – професор физике
Етел Зуберец – професор биологије
Жужана Паточ – професор биологије
Горан Андрић- професор биологије
Корнелија Вукелић- професор биологије
Патрициа Варга-средња стр.спрема (предаје физику)
2. Преглед активности стручног већа природних наука по врстама
-Седница: планирано 6, одржано 6
-Радни договор: планирано 4, одржано 4
-Рад на документацији: планирано 3, одржано 3
-Праћење постигнућа: планирано 3, реализовано 3
-Анализа, евалуација: планирано 3, одржано 3
3. Стручно усавршавање
3.А.Реализовани видови хоризонталног усавршавања

Одржани угледни часови:
Физика: Равномерно праволинијско кретање-Милорад Ковачевић , бр. угледних часова:1, бр.
колега учесника: 2, Физика/енглески језик -Омов закон- Патрициа Варга, бр. угледних часова:1, бр.
колега учесника:4
Биологија: Постанак животиња; сунђери- Жужана Паточ , Разликовање делова и облика коренаГоран Андрић, бр. угледних часова:2, бр. колега учесника: 3, Понављање: Праживотиње-Етел
Зуберец, бр. угледних часова:1, бр. колега учесника: 1
Хемија: Соли- Кларика Цинклер, бр. угледних часова:1, бр. колега учесника: 1
Посета угледном часу колеге:
Хемија: бр. посећених часова: 2, бр. колега учесника: 1
Биологија: бр. посећених часова: 5, бр. колега учесника: 5
Физика: бр. посећених часова: 1, бр. колега учесника: 6
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Врста
хоризонталног
стр.усаврш.

Садржај (предмет, тема)

Реализатор

Биологија:
Разликовање делова и облика
корена

Стручно веће
природних
наука
Горан
Андрићпрофесор
биологије

Угледни час

Биологија:
Постанак животиња; сунђери

Стручно веће
природних
наука
Жужана
Паточпрофесор
биологије

Октобар. 2013.

Етел Зуберец

Угледни час

Биологија:
Понављање: Праживотиње

Стручно веће
природних
наука
Етел Зуберецпрофесор
биологије

Септембар. 2013.

Горан Андрић

Угледни час

Физика: Равномерно
праволинијско кретање

30.9.2013.

Жужана Паточ,
Кларика Цинклер

Угледни час

Физика:Омов закон

Стручно веће
природних
наука
Милорад
Ковачевић
професор
физике
Стручно веће
природних
наука
Патрициа
Варга
Професор

24.4.2014.

Магда Фехервари,
Моника Шарњаи,
Каролина Гајдош, Ана
К. Михајловић

Угледни час

Хемија

Новембар.2013

Презентација

Презентација уджбеника
предметне наставе

Стручно веће
природних
наука
Кларика
Цинклер
професор
хемије
Издавачка
кућа“Нови
Логос“

Угледни час
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Време реализације

19.11.2013.

18.2.2014.

Учесници (ко, број)

Жужана Паточ,
Кларика Цинклер

Жужана Паточ

Кларика Цинклер
Етел Зуберец
Патрициа Варга

3.Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања
- Семинари: бр. 4, бр.учесника 8
- Струч. скуп: бр. 2 бр.учесника 1
Табеларни преглед стрч. усавршавања
Врста
Област и назив
стр.усаврш.
Семинар

Организатор,
реализатор

Каталошк
и
број.,Бр.с
ати
999/
20132014.

Датум, место

Имена учесника

Оцен
употр
-вости

22.-24.11.
2013.
Суботица

Етел Зуберец

3

Манифестација у
оквиру школских
зидова –
организовање
слободних
активности
( Изборни )

Удружење
орг.слоб.
активности,
Моравица

Семинар

Развионицаподршка развоју
људског капитала и
истраживања

Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја

24 сати

7-8.12.
2013. и
1.6.2014.
ОШ“Сечењи
Иштван“
Суботица

Етел Зуберец,
Милорад Ковачевић,
Флориан К. Лашанц,
Жужана Паточ,
Горан Андрић,
Патрициа Варга,
Корнелија Вукелић
Кларика Цинклер

2

Семинар

„Усмерена пажњамогућности
развијања пажње
код деце
предшколског и
школског узраста.“
„Добра сарадња са
родитељима...“

Удружење
грађана НИДУС
заједно за развој
деце, Суботица

74/2014
8 сати

15.3.2014.
Суботица

Флориан К. Лашанц

2

Образовни Плус
- Београд

513-XII22/2011
Сати: 15

10.01.2014.
ОШ
„Мајшански
Пут“ Суботица

Патрициа Варга

1

Стручни Скуп

Изазови
Данашњице у
образовно –
васпитном раду

85/2013
Дан: 1

01.03.2014.
Суботица

Патрициа Варга

2

Стручни Скуп

Каква питања воде
до знања - Трибина

Удружење
просветних
радника Мађара
Северне Бачке –
Суботица
Педагошки
Завод Војводине
Клетт Друштво
за развој
образовања,
Светозара
Ћоровића 15,
Београд
Завод за
унапређивање
образовања и
васпитања

21074/2013
Дан: 1

29.01.2014.
ОШ Мајшански
Пут, Мајшански
Пут 87,
Суботица

Патрициа Варга

1

Семинар

21 сати

4.Слободне активности
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Област /предмет

Назив секције

Бр. уч.

Биологија

Еко-планинарска
секција

6.-1 9 уч.
7.-1
6.-2 10 уч.
7.-2
6.-3 5 уч.
7.-3
8.-1 11 уч. 7.б
8.-2 9 уч.
7.ц
укупно: 82 уч.

10 уч.
12 уч.
4 уч
2 уч
10 уч

Фонд часова
планирано/
реализ.
36/48

Име координатора

Етел Зуберец
( Буњевачка
радионица,
18 ученика,
6 часова )

Биологија

Еко-планинарска
секција ( ев. као
додатна настава)

5.-1 4 уч
5.-2 11 уч
укупно: 15 уч.

36/36

Горан Андрић

Биологија

Биолошка
секција

36/19

Жужана Паточ

Хемија

Еколошка секција
„Зелени свет“

7.а 2 уч
8.б 2 уч.
8.ц 4 уч.
укупно: 8 уч.
7.-1 3 уч.
7.-2 4 уч. 7.б 2 уч.
7.-3 2 уч. 7.ц 2 уч.
укупно: 13 уч.

36/25

Кларика Цинклер

5.Резултати на такмичењима, конкурсима
Предмет и назив
такмичења
Биологија
,,Наукa младима”

Ранг такмичења

Име, одељење ученика, пласман

Име наставника ментора

Општинско

Милана Тили 8-1, III место
Ива Токовић 8.-2, III место
Кристина Буквић 7-1, III место
Милица Панић
7-2, III место

Етел Зуберец

Биологија
,,Наукa младима”
Биологија
,,Наукa младима”
Биологија
,,Наукa младима”

Општинско

Горан Андрић

Биологија
,,Наукa младима”

Окружно

Ивана Буљовчић 5.-1,III место
Мија Ујвари 5.-1 без пласмана
Александар Рачмањ, без пласмана
Марко Кесеги, без пласмана
Даниела Пап 6.а, II место
Чила Маша 6.а, II место
Виола Шандор 6.ц, III место
Емили Човић 5.ц, II место
Даниела Пап 6.а II место

Физика

Окружно

Корнелиа Кабаи, 8.ц, II место
Николет Хосу, 8.ц II место

Патрициа Варга

XIII. KOVÁCS
SZTRIKÓ ZOLTÁN
FIZIKA -KÉMIA
ÁLTALÁNOS
ISKOLAI
DIÁKVERSENY
Хемија

Општинско

Кларика Цинклер

Хемија

Окружно

Милана Тили 8-1, без пласмана
Ребека Туру 8.б, без пласмана
Милица Панић 7-2, без пласмана
Милица Панић 7-2, II место

Хемија
Curie kémia verseny

Окружно

Ребека Туру 8.б, III место

Кларика Цинклер

Општинско
Општинско
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Корнелија Вукелић
Жужана Паточ

Жужана Паточ

Кларика Цинклер

3.8.4.6.Стручно веће друштвених наука
Чланови Актива: Башић Пајица, Хербут Роберт, Хербут Ана и Рудолф Wеисс
Број планираних и реализованих састанака Актива је 8 (осам).

Учешће на семинарима, стручним усавршавањима


„Развионица“ - семинар , учесници : Башић Пајица, Хербут Роберт, Хербут Ана и Рудолф
Вајс

Учешће на такмичењима и постигнути резултати
Општинско такмичење
Предметни наставници су учествовали са својим тимовима на општинским такмичењима из
историје и географије.
-Ученици су били на средини табеле свих такмицара.

Манифестације ван школе:
-

Посета градском музеју у Суботици

Предузете активности биле су у складу са планиранима и, као што је наведено, тицале су се
стручног усавршавања наставника, такмичења ученика и њиховог учествовања на разним
манифестацијама.
Ученици су у шк. 2013/2014. могли да похађају часове допунске и додатне наставе, као и секције
(часови слободних активности). Наставици су били на ескурзији где су се упознали са природним
богатсвима и лепотама своје земље.

3.8.4.7.Стручно веће вештина
1.Списак чланова
Музичка култура:
1. Тамаш Шандор
2. Шалата Атила
Ликовна култура:
 Еветовић Нора
 Милински Арпад
2. Преглед свих активности по врстама -Седница: планирано: 15 одржано ......
-Радни договор: планирано 15, одржано......
-Рад на документацији: планирано 1 одржано 1
3. Стручно усавршавање
3.А.Реализовани видови хоризонталног усавршавања (у оквиру школе):
- одржано огледних часова: бр одржаних часова 2 , бр.учесника колега 2 .
- посета огледног часа колеге: предмет Музичка култура, Ликовна култура .бр. посећених часова 2, бр. колега
учесника 4.
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- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног семинара: „Развионица“ име колег???
бр.учесника.......
Врста
Садржај (предмет, тема)
Реализатор
Време реализације Учесници (ко, број)
хоризонталног
стр.усаврш.
Огледни час
Компоновањ величина у
Милински
28. 11. 2013
Разред 7 ц (24
(Ликовна
простору
Арпад
ученика), стручна
култура)
служба
Огледни час
Боје (хроматски и ахроматски
Милински
10. 04. 2014
Разред 6ц (23
(Ликовна
скуп)
Арпад
ученика), стручна
култура)
служба
Огледни час
Врабац
Тамаш
14. 04. 2014
Разред 5/2 (22
(Музичка
Шандор
ученика), чланови
култура)
актива, стручна
служба

3.Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања
 Семинари: број 3 , бр.учесника 3 ;
Табеларни преглед стрч. усавршавања
Врста
Област и Назив
Организатор,
Каталошк
акредитованогстр.
реализатор
и
усаврш.
број.,Бр.са
ти
семинар
Развионица
Мин.прос.

Датум,
место

Имена учесника

Оцена
употребљи
вости 1-3

7-8.12.2013.

сви чланови актива

2

сви чланови актива

2

сви чланови актива

2

ОШ
Сечењи И.
семинар

Развионица

Мин.прос.

22-23 .02.
2014.

ОШ
Сечењи И.
семинар

Развионица

Мин.прос.

26-27.
4.2014.

ОШ
Сечењи И

4.Слободне активности
Област /предмет

Назив секције

Бр. уч.

Ликовна култура
Музичка култура

- Осликавање учионице,
- Припремање радова за
конкурс
- Цитрашка секција

Музичка култура

- Хор

Музичка култура

- оркестар

6 разреди – 12
7 разреди – 10
Укупно 22
5 разреди – 4
6 разреди – 2
7 разреди - 2
5 разерди – 20
6 разерди – 20
7 разерди – 20
8 разерди – 20
5 разерди – 5
6 разерди – 5
7 разерди – 5
8 разерди -5

5.Резултати на такмичењима, конкурсима
Предмет и Назив
Ранг такмичења
такмичења

Фонд часова
планирано/реализ.
36 - 36

Име координатора

36 -36

Шалата Атила

36 -36

Тамаш Шандор

36 -36

Тамаш Шандор

Име, одељење
ученика, пласман
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Еветовић Нора
Милински Арпад

Име наставника
ментора

Ликовна култура
- Сарићев авион
- Феникс

Суботица, Општинско

Ликовна култура
„Чаробна четкица“

Међународно, Сегедин

Ликовна куллтура
„Маска, костим,
сцена“

Нови Сад

Музичка култура

Суботица

Такмичење АМВ
у Музичкој школи
у Суботици
17.05.2014
Музичка култура

Сегедин, Мађарска,
међународно такмичење

Лак Золтан 8.
место
Ферец Сабо 12. м
фани Њергеш 14.м
Флора Тот 15. ,
Виктор Варга 16.м
Кристина Мора
18. место
2. место Хајналка
Секе
3. место Клаудиа
Салма
1. место Ивана
Буљовчић
2. место Ива
Токовић
3. Драгана Илић
...

Арпад Милински

Шандор Виола 6ц

Тамаш Шандор
Шалата Атила

Арпад Милнски

Нора Еветовић

Тамаш Шандор
Шалата Атила

Такмичење из
извођења мађарски
народних песама
27.05.2014

3.8.4.8.Стручно веће физичког васпитања
1.Списак чланова:
Наталија Тадић, Маја Прћић, Чикош Шандор, Јухас Шандор
2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 9, одржано: 9
-Радни договор: планирано: 9, одржано: 9
3. Стручно усавршавање
3.А.
Реализовани видови хоризонталног усавршавања:
- одржано огледних часова: бр одржаних часова: 3, бр.учесника колега: 4
- посета огледног часа колеге: предмет: физичко васпитање, бр. посећених часова: 3,
бр. колега учесника: 3
Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Огледни час

Садржај (предмет, тема)

Реализатор

Време реализације

Учесници (ко, број)

Прескок преко козлића згрчка
и разношка

Јухас Шандор

25.новембар 2013.

Огледни час

Гимнастика – кратки састав на
тлу

Наталија
Тадић

29. новамбар 2013.

Огледни час

Бежбе на тлу – колут напред,
назад, раскорачни

Чикош
Шандор

12. децембар 2013.

Наталија Тадић.
Чикош Шандор,
Маја Прћић
Јухас Шандро,
Чикош Шандор,
Маја Прћић
Наталија Тадић,
Јухас Шандор,
Маја Прћић
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3.Б. Реализовани видови акредитованог струч. усавршавања
-

Семинари: број: 2, бр.учесника: 2;

Табеларни преглед стрч. усавршавања
Врста
Област и Назив
акредитовано
гстр.усаврш.
Семинар

Семинар

„Час телесног
вежбања као основни
оперативни облик
наставе физичког
васпитања“- 3.део.
„Усмерена пажњамогућности развијања
пажње код деце
предшколског и
школског узраста“

Организатор,
реализатор
Друштво педагога
физичке културе
Србије, Директор
Завода за
унапређивање
образовања и
васпитања
Удружење грађана
НИДУС заједно за
развој деце, Суботица,
Педагошки завод
Војводине

Каталошк
и
број.,Бр.са
ти

Датум,
место

Имена
учесника

860840/2012

4.,5.
октобар
2013.,
Суботица

Наталија
Тадић,
Шандор
Јухас

3

15.март
2014.,
Суботица

Шандор
Јухас

2

Бр.
сати:15.

237/10
Бр.
сати: 8.

Оцена
употребљи
-вости 1-3

4.Слободне активности
Област /предмет

Назив секције (навести
тачан назив свих секција
у оквиру већа)

Физичко
васпитање

Фудбал

Физичко
васпитање

Одбојка

Физичко
васпитање

Одбојка

Физичко
васпитање

Кошарка

Бр. уч.
( по одељењима и
укупан бр.)
Пети разред: 16
Шести разред: 12
Седми разред: 15
Осми разред: 11
Укупно: 54
Пети разред: 5
Шести разред: 6
Укупно: 11
Седми разред: 12
Осми разред: 5
Укупно: 17
Пети разред: 14
Укупно: 14

Фонд часова
планирано/реализ.

Име координатора
(имена свих наставника по секцијама)

Планирано: 36
Реализовано: 36

Јухас Шандор – фудбал

Планирано: 36
Реализовано: 36

Чикош Шандор одбојка

Планирано: 36
Реализовано: 36

Наталија Тадић –
одбојка

Планирано: 36
Реализовано: 36

Маја Прћић – кошарка

5.Резултати на такмичењима
Предмет и Назив
такмичења
Физичко васпитање –
Јесењи крос
Физичко васпитање Општинско такмичење у
стони тенису
Физичко васпитање –
Општинско - окружмо
такмичење у пливању

Ранг
такмичења

Име, одељење ученика, пласман

Школско
такмичене

Учествовало је 150 ученика

Име наставника
ментора
Наталија Тадић
Маја Прћић
Јухас Шандор
Чикош Шандор

Ива Токовић, VIII/2,
Чикош Шандор
Општинско
такмичење
Општинско –
окружно
такмичење

Пласман: 1.место
Давид Флајшман, VIII/c, 1. место
Агота Шиша,
VIII/б, 1. место
Нина Евеотовић,
VIII/1, 1.место
Сара Еветовић,
IV/1, 1. место
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Маја Прћић

Физичко васпитање –
Општинско такмичење у
одбојци

Општинско
такмичење

Маја Беадер VII/2,
Ања Сесар VII/2,
Данијела Галфи, VII/2,
Валентина Јелачић, VII/б,
Шејла Пећерић, VII/2,
Река Зворењи, VII/б,
Милана Тили, VIII/1,
Нина Еветовић, VIII/1.

Наталија Тадић

Пласман: 2.место у групи
Физичко васпитање –
Репибличко такмичење у
пливању
Физичко васпитање –
Општинско такмичење у
фудбалу за девојчице

Физичко васпитање –
„Лига Су шампиона“ у
фудбалу за дечаке

Физичко васпитање –
„Лига Су шампиона“ у
фудбалу за девојчице

Републичко
такмичење
Општинско
такмичење

Градско
такмичење

Градско
такмичење

Сара Еветовић,
IV/1, 2. место
Анђела Тркуља, VI/1,
Марија Тркуља, VI/1,
Александра Миловановић, VI/1,
Мартина Кујунџић, VI/3,
Делфина Керестеш,
VI/а,
Стефани Хорват, VIII/1,
Ребека Петровић, VIII/б,
Михаела Војнић Пурчар, VIII/а,
Николет Рунаи, VIII/а
Пласман: 3.место
Алберт Чупак, VI/б,
Ерик Катанчић, VI/а,
Никола
Броћиловић, V/2,
Драган Мирковић, VI/2,
Јован Тркуља, VI/1,
Никола Малиџан, VI/3,
Флорентин Јухас Салма, V/б,
Тамаш Салма, V/б,
Доминик Кунст, V/ц,
Марио Палинкаш V/ц,
Пласман: 2.место у групи
Анђела Тркуља, VI/1,
Марија Тркуља, VI/1,
Александра Миловановић, VI/1,
Мартина Кујунџић, VI/3,
Делфина Керестеш,
VI/а,
Николета Керекеш, VI/а,

Маја Прћић

Јухас Шандор

Јухас Шандор

Јухас Шандор

Пласман: 1. место
Физичко васпитање –
Пролећни крос - Крос
„РТС-а“
Физичко васпитање –
СОШОВ – Спортска
олимпијада школске
омладине Војводине

Школско
такмичење

Учествовало је 210 ученика

Међуокружно
такмичење

Сара Еветовић, IV/1.
Пласман: 1.месту у пливању.
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Наталија Тадић
Маја Прћић
Јухас Шандор
Чикош Шандор
Маја Прћић

3.9 ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ АКТИВА ШКОЛЕ
3.9.1. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма за шк. 2013/14. год.
Врста
активности
Радни
договор,
скицирање
плана
Седница,
рад на
документу
Седница

Опис програма/активности

Време

Начин
реализације
Анализа рада
Актива у
прошлој
шк.год,,
договор,
анализа, писање
документа
Извештавање,
презентација,

Носиоци
реализац.
Куртек Ј,

Учесници/
сарадници
Директор,
чланови
актива

Конципирање год.плана рада,
подела задужења и начина
праћења остваривања плана

5.септ.
2013.г.

Сачињавање год.плана рада,

10.9. 2013.

Куртек Ј.

Чланови
Актива

Упознавање стучних органа и
органа руковођења са акционим
планом Актива и усвајање плана

Наст.веће16.9.,
Савет род. 9.9.
Ш.О. 16.9.

Куртек Ј,
Фехервари
Магда

Октобардецембар
2013.г

Преглед планова
наставника-чек
листа
Тимски рад

Пробно тестирање ученика 8.
разр.из математике, матерњег
језика, природних и друштвених
наука

9. и 10. мај
2014.

статистичка
обрада и
анализа,
седница
Статистичка
обрада,
анализа
-седница

унос и обрада података,
презентовање резултата пробног
тестирања ученика 8. разр.

Мај, седница
НВ 30.05.2014.

Анализа резултата завршног
испита
-извештавање

јун, 2014.

Радни
договор,
Рад на
материјалу
по стручним
већимасачињавање
извештаја

Процена остварености шк.прогр.
по разредним и стручним
већима/ по областима предмета

30.јун2013

Организовање и
спровођење
тестирања,
Писмена
провера
Електронска
обрада података,
анализа и
презентација
Електронска
обрада података,
анализа
постигнућа
-презентација
Анализа рада,
Писмени
извештаји,
Тимски рад

Чланови Тима
за самовред.:
Сикора,
Дунаи,
Тонковић,
Динчић
Чланови
стручних већа

Наставници,
Чланови
Савета род. и
ШО
Куртек Ј,
Бурањ Ирен

Анализа
документаци
је

Евидентирање и анализа
укључености обр.стандарда у
планове рада наставника

радни
договор,
тестирање,

Председници
стручних
већа,
наставници

Порколаб
Атила,

Маргарета
Уршал,
Бурањ И.

Порколаб
Атила

Директор,
заменик,

Председници
већа

Чланови
струч.већа

Председник: Маргарета Уршал, педагог

127

3.9.2.Извештај о раду Стручног актива за развој школско развојно планирање
Актив за Школско развојно планирање током школске 2013/2014. године имао је следеће задатке:
 израда Годишњег плана рада актива;
 израда Акционог плана за предстојећу школску годину;
 упознавање чланова колектива са садржајем Акционог плана и задацима за школску
2013/2014. годину, као и са извештајем о реализацији Школског развојног плана у
претходној школској години;
 представљање Акционог плана и Годишњег извештаја члановима Школског одбора и
Савета родитеља.
У оквиру израде Годишњег плана рада актива дефинисани су задаци актива, циљеви које
је потребно постићи тим задацима, као и методе за њихово остваривање.
Израђен је Акциони план за предстојећу школску годину којим су одређени термини за
одржавање угледних часова, дана отворених врата за родитеље и пројеката у оквиру школе за
ученике виших разреда.
Чланови колектива упознати су са детаљним садржајем Акционог плана који је и усвојен.
Такође Акциони план представљен је Савету родитеља при чему су чланови савета упознати са
свим одредбама Акционог плана и Годишњег извештаја о реализацији Школског развојног плана.
Савет родитеља није имао никакве примедбе на Акциони план нити на Годишњи извештај. Исти
план представљен је Школском одбору који такође није изнео никакве примедбе и у целости га је
усвојио.
Наведени задаци актива за Школско развојно планирање реализовани су у оквиру четири
састанка које је актив одржао током школске 2013/2014. године. Одзив чланова актива на овим
састанцима био је веома добар и сви чланови су активно учествовали у раду. Овакав одзив,
ангажовање и учешће чланова актива допринело је да сви задаци и друге предузете активности
буду ефикасни и целисходни. Интересовање чланова актива за учествовање у раду било је велико
због чега је актив ефикасно и у потпуности испунио све своје обавезе.
Због измена закона и подзаконских аката који су донети у току школске 2013/2014.
године, извршено је и усаглашавање акционог плана са законом, тако да је он сада у потпуности
усклађен са важећим прописима.
Чланови Актива за школско развојно планирање поднеће у септембру месецу Школском
одбору захтев за стављање ван снаге тренутно важећег Школског равојног плана и доношење
новог. Уколико овај захтев буде усвојен од стране Школског одбора, нови Школски развојни план
ће бити донет у складу са новим Школским програмом.
Чланови актива:
Председник: Лидија Миланковић – професор разредне наставе;
Чланови: Весна Вајс – директор; Маргарета Уршал – педагог; Изабела Сабо Секе – психолог;
Зорка Куљић – професор разредне наставе; Нинослава Пенџић - професор разредне наставе;
Гордана Јурић - професор разредне наставе; Елвира Ковач - професор разредне наставе; Данијела
Летовић – професор разредне наставе; Александра Тадић – професор српског језика и
књижевности за рад у одељењима за националне мањине; Кларика Цинклер – професор хемије;
Анастазија Толди – представник локалне самоуправе; Кунст Жаклина- представник Ђачког
парламента; Данијела Грешак – представник савета родитеља.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ
2013/2014. ГОДИНУ
Процес евалуације се спроводи тимски по разним критеријумима и обухвата неколико
поступака. Показује нам колико су предузете активности ефикасне и служи као путоказ у даљем
планирању, организовању и реализовању нових активности.
1. ЗАДАТАК:
Подизање квалитета поучавања и учења, коришћење диференцираног рада у свакодневној пракси:
 квалитетним стручним усавршавањем наставника и применом новостечених компетенција;
 опремањем школе савременим наставним средствима, уређајима и њиховом адекватном
применом.
Критеријум успеха
 Мотивисаност наставника за усавршавањем;
 Учешће наставника на различитим семинарима;
 Употреба усвојених садржаја и компетенција у настави;
 Примена диференцираног облика рада у свим одељењима;
 Учешће свих наставника на угледним часовима својих колега;
 Размена позитивних искустава са стручних семинара у циљу подизања квалитета наставе
на виши ниво;
 Укључивање школе у пројекат „Развионица“;
 Опремљеност школе савременим наставним средствима;
 Примена савремених наставних средстава у настави;
 Успешно спроведен завршни испит и годишње тестирање ученика од 1. до 7. разреда;
 Израђен индивидуални образовни план за ученике којима је потребна додатна помоћ.
Реализовано-исходи, промене које су се десиле у циљној популацији
У току школске 2013/2014. године само поједини наставници су сачинили план стручног
усавршавања који се налази у њиховом портфолију.
Као и претходне, тако и ове, школске године чланови актива су покушали да пронађу
семинаре који ће се односити на диференцирани облик рада, али је то било безуспешно. Без
обзира на то, наши запослени посетили су различите семинаре који су такође били од користи за
унапређивање наставе и учења у нашој школи. Најзначајнији семинар за наше запослене у
претходној школској години јесте пројекат „Развионица“. На овом семинару било је 108 учесника
од којих 2 из реда просветних инспектора и 3 из реда чланова Школског одбора.
Како бисмо наставу прилагодили могућностима сваког детета, наш најважнији задатак се односио
на примену диференцираног облика рада.
У току школске 2013/2014. године одржано је 50 угледних часова, од тога 26 у нижим
одељењима и 24 у вишим одељењима. Само поједини часови су одржани уз примену неких од
савремених метода рада, као и уз примену диференцираног облика рада.
Угледним часовима присуствовале су колеге које су уједно и сачиниле протокол посете
часова. Од материјала који се користио на часовима сачинили смо каталог припрема који је
архивиран у школској библиотеци, а који се може користити и у даљем раду.
За све приправнике у школи организован је менторски рад према важећим прописима.
Наставници почетници су такође учествовали у реализацији угледних часова.
Школа је током године у складу са својим могућностима опремала школу савременим
наставним средствима.
Успешно је спроведен завршни испит и годишње тестирање ученика од 1. до 7. разреда. Такође је
за све ученике којима је потребна додатна подршка израђен индивидуални образовни план, као и
ревизија плана два пута годишње. Индивидуални образовни план у нижим одељењима има 29
ученика, а у вишим 4.
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Школска евиденција и уверења о учешћу на семинарима налази се код заменика директора.
Писане припреме наставника и протокол посете угледних часова налазе се у архиви.
Извештај о реализацији завршног испита и резултати годишњег тестирања налазе се у стручној
служби.
Препоруке: У наредном периоду сви запослени треба да израде индивидуални план стручног
усавршавања. Такође је потребно побољшати размену искустава са стручних семинара у циљу
подизања квалитета наставе на виши ниво.
И у наредној школској години потребно је интензивирати примену диференцираног рада у
настави.

2. ЗАДАТАК:
Организовање слободних активности према интересовањима деце
Критеријум успеха
 Реализоване су слободне активности према интересовањима деце;
 У нижим разредима ученици сами бирају од понуђених слободних активности према
интересовањима;
 У вишим разредима су слободне активности организоване у виду пројеката у којима су
учествовали сви наставници;
 Ученици и наставници изражавају задовољство организацијом, садржајима и реализацијом
пројеката.
Реализовано-исходи, промене које су се десиле у циљној популацији
У школској 2013/2014. од укупног броја деце у нижим одељењима слободне активности је похађало
635 ученика што је 98,15%. Као и прошле године, највећи број деце похађа слободне активности из
области ликовне културе.
У првом пројекту, Квизу знања, учествовало је 117 ученика и тим од десет наставника, у другом
пројекту Етно дани учествовало је 35 ученика, тим од десет наставника и школски оркестар
директно у сачињавању програма док су сви ученици виших разреда присуствовали програмима.
Свакодневно се програм, тих пет дана, реализовао два пута у преподневној смени и два пута у
послеподневној смени. Пројекат Уређујемо школу спроведен је у подручној школи на Келебији где су
учпеници са родитељима и учитељима уређивали школско двориште и садили нове саднице.
Пројекат Игре без граница није одржан због ванредног стања у држави. Уместо њега наставница
биологије водила је децу у шетњу по Фрушкој гори. У овој шетњи учествовало је 5 ученика 6.
разреда.
Евиденционе листе, искази учесника, фото-документација и извештаји наставника се налазе у
архиви.
Преглед слободних активности за школску 2013/2014. годину налази у прилогу овог документа.
Препоруке: И даље наставити са планирањем пројеката у оквиру слободних активности ученика
виших разреда.
3. a ЗАДАТАК
Интензивирање сарадње са образовним институцијама (Учитељским факултетом и другим
високошколским институцијама) и институцијама културе у локалној заједници
Критеријум успеха
 Сарадња са Учитељским факултетом је све интензивнија. Школа учествује у програмима и
акцијама које организује факултет;
 Студенти Учитељског факултета су укључени у свакодневни живот и активности школе;
 Учитељи ментори су одржали успешне угледне часове за студенте и пружају одговарајућу
подршку при хоспитовању и држању часова студената;
 Сваки наставник је најмање једном годишње посетио са ученицима неку од институција
културе у локалној заједници;
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 Настављена је еурорегионална сарадња са школом из Сегедина, Арада и Темишвара као и
сарадња са братском школом из Жане.
Реализовано-исходи, промене које су се десиле у циљној популацији
Успешно је остварена сарадња са Учитељским факултетом у Суботици. Сви студенти су се укључили
у свакодневни живот и активности школе.
У школској 2013/2014. години седам учитеља је одржало угледни час за студенте. Сваком од ових
часова присуствовало је у просеку 45 студената, по један асистент и један професор.
Током године студенти су похађали у мају месецу двонедељну праксу и одржавали часове, како
припреме за испит, тако и испитне часове из предмета природа и друштво / свет око нас и математике.
У школској 2013/2014. години сваки од наставника и учитеља је најмање једном посетио са својим
ђацима неку од институција локалне заједнице.
Настављена је еурорегионална сарадња са школама из Сегедина, Арада, Темишвара и Томпе, као и
сарадња са братском школом из Жане. Ова сарадња се одвијала у оквиру литерарних и ликовних
конкурса, као и такмичења из историје и соло певања народних песама.
Евиденционе листе и извештаји наставника о менторском раду и хоспитовању студената налазе се на
Учитељском факултету.
Писане припреме за одржане часове се налазе код професора и асистената.
Преглед посета за школску 2013/2014. годину налази се у годишњем извештају рада школе.
Препоруке: Даље радити на сарадњи са Учитељским факултетом и институцијама локалне заједнице.
3. b ЗАДАТАК
Интезивирање сарадње са родитељима (ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА)
Критеријум успеха
 Реализовање отворених дана за родитеље у свим одељењима;
 У нижим разредима половина, а у вишим разредима четвртина родитеља је посетила часове
приликом „Отворених врата“;
 Родитељи су стекли слику о начину рада на часовима и изразили задовољство оним што су
доживели.
Реализовано-исходи,промене које су се десиле у циљној популацији
У школској 2013/2014. години у нижим одељењима одржано је 19 дана отворених врата за родитеље,
а у вишим одељењима 22 дана.
Прилог бр. 1
У 19 одељења нижих разреда данима отворених врата присуствовао је 221 родитељ, а у вишим
одељењима 56 родитеља.
Два пута у току школске године извршено је анклетирање родитеља везано за сарадњу породице и
школе и унапређивање те сарадње.
Организована су и тематска предавања за родитеље.
Испуњене анкете родитеља, евиденционе листе, протоколи о часу, писане припреме и извештаји
наставника о отвореним вратима налазе се у архиви.
Преглед посећености отворених дана налази се у прилогу овог документа.
Препоруке: Потребно је и даље наставити рад на интензивирању сарадње са родитељима.
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Прилози:
ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА 2013./2014.
Датум одржавања
05.06.2014.
19.05.2014.
19.05.2014.
20.05.2014.
20.05.2014.
20.05.2014.
21.05.2014.
21.05.2014.
15.04.2014.
15.04.2014.
14.04.2014.
24.01.2014.
18.03.2014.
17.12.2013.
18.12.2013.
18.03.2014.
18.03.2014.
28.03.2014.
27.02.2014.
27.02.2014.
28.11.2013.
28.11.2013.
25.11.2013.
25.11.2013.
25.11.2013.
25.11.2013.
26.11.2013.
26.09.2013.
30.10.2013.
26.09.2013.
26.11.2013.
30.10.2013.
30.10.2013.
23.05.2014.
23.05.2014.
24.09.2014.
07.04.2014.
17.12.2013.
28.10.2013.
16.04.2014.
20.12.2013.

Разред и
одељење
3КМ
5.а
5.а
5.б
5.б
5.б
5.ц
5.ц
2.3
2.3
2.4
3.1
2.а
2.1
6.3
2.б
2.б
2.2
8.а
8.а
6.ц
6.ц
6.а
6.а
6.б
6.б
6.2
7.1
2.а
7.1
6.2
1.а
4.а
4.д
4.д
7.б
8.2
1.1
3.а
2.ц
2.КМ

Наставник
Дунаи Аттила
Бурањ Жужана
Урбан М. Мариа
Јухас Шандор
Урбан М. Мариа
Гунић Јолана
Семи Сзилáрд
Трукли Анита
Ана Кесеги Михајловић
Сузана Мађаревић
Весна Рудић
Глигорић Снежана
Пољаковић Кираљ Ђенђи
Лидија Миланковић
Зоран Марковић
Лилић Елвира
Гајдош Каролина
Сања Тонковић
Цинклер Клара
Александра Тадић
Лашанц К. Флориан
Пинтер Ноеми
Цинклер Клара
Ботка Варга Андреа
Бурањ Жужана
К. Дели Жужана
Башић Пајица
Башић Пајица
Кобрехел Ленке
Рудолф Вајс
Милица Чубрило
Боршош Ева
Боршош Ева
Сирак Кинга
Рита Бозоки
Петраш Теодора
Брандт Невен
Зорка Куљић
Вашархељи Силвиа
Кривек Ема
Францишковић Ева
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Број
присутних
родитеља
6
5
5
3
6
7
4
6
7
10
9+1
18
15
18
0
11
11
22
2
2
1
1
0
0
0
0
1
1
7
1
1
1
13
5
5
10
0
20 (17)
13 и 14
19
8

ПРЕГЛЕД СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
НИЖИ РАЗРЕДИ
ОБЛАСТ: Ликовна култура
Назив секција
Име
координатора
Силвија Шили
Стварати је
добро

Број ученика по
одељењима

1.а
22

Укупно ученика: 22
Ликовна
секција

Ликовна
секција

Спретне руке

Сузана Мађаревић Број ученика по
одељењима

Весна Рудић

Елвира Лилић

2.3

2.4

10
Укупно ученика: 20

10

Број ученика по
одељењима

2.3

2.4

9
Укупно ученика: 20

11

2.б

4.б

Број ученика по
одељењима

20
Укупно ученика: 25
Цртати је добро

Силвиа
Вашархељи

Број ученика по
одељењима

3.а

20
Укупно ученика: 25
Оригами

Ангела К. Салма

Број ученика по
одељењима

1.4

5
Укупно ученика: 20
Ликовна
секција

Атила Дунаи

Број ученика по
одељењима

5
4.а
5
2.д

3.4

4.3

8

3

4

3.КМ

10
Укупно ученика: 10
Веште руке

Ката Нађ Варга

Број ученика по
одељењима

1.КС

3
Укупно ученика: 10
Културна
секција

Илдика Зораје

Број ученика по
одељењима

3.ц

10
Укупно ученика: 10
Веште руке

Ђемђика П.
Кираљ

Број ученика по
одељењима
20
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2.КМ 3.КМ
1

6

Укупно ученика: 20
Ликовна
секција

Мирослава
Бринза

Број ученика по
одељењима

2.д

1
Укупно ученика: 11
Маштам и
стварам

Веште руке

Лидија
Миланковић

Тунде Торма

Број ученика по
одељењима

Пишемо лепо

Драмска
секција

Татјана
Халиловић

Гордана Јурић

Ема Кривек

2

8

2.1

7
Укупно ученика: 21

14

4.4

4.2

3.3

3.2

5
4.ц
12
Укупно ученика: 41

3
3.б
6

6

9

2.2

3.1

5

7

ОБЛАСТ: Српски језик – Мађарски језик
4.1
Назив секција
Име
Број ученика по
координатора
одељењима
Илонка Буљовчић
4
Литерална
секција
Укупно ученика: 16
Пишемо лепо

4.3

1.1

Број ученика по
одељењима

Илдика Шванер

3.4

Број ученика по
одељењима

1.2

1.3

14
Укупно ученика: 24

10

Број ученика по
одељењима

1.3

1.2

15
Укупно ученика: 25

10

Број ученика по
одељењима

2.ц

21
Укупно ученика: 21
Драмска
секција

Лидиа Мезеји

Број ученика по
одељењима

1.ц

15
Укупно ученика: 15

ОБЛАСТ: Музичка култура
Назив секција
Име

Број ученика по
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2.2

4.1

Ритмичка
секција

координатора
Сања Тонковић

одељењима
12

11

Укупно ученика: 23
Ритмички плес

Ленке Кобрехел

Број ученика по
одељењима

2.а

15
Укупно ученика: 15
Ритмичка
секција

Слађана Гагић

Број ученика по
одељењима

Маја Дамнјановић

4.4

4.2

3.3

3.2

3
4.ц
2

8

6

8

Укупно ученика:
Распевана
дружина

Плешемо

ОБЛАСТ:
Назив секција
Забавна секција

Ксенија П.
Џелебџић
Елвира Ковач

Ангела Гал

Име
координатора
Нинослава
Пенџић

Број ученика по
одељењима

2.КС 4.КС 1.КМ

5
Укупно ученика: 20
1.д
Број ученика по
одељењима
14
Укупно ученика: 14

Број ученика по
одељењима

6

9

2.5
9

Укупно ученика: 9
Забавна секција

Ева
Францишковић

Број ученика по
одељењима

2.КМ

8
Укупно ученика: 8
Играоница

Рената Т. Биачи

Број ученика по
одељењима

4.КМ

7
Укупно ученика: 7
Играоница

Елвира Ковач

Број ученика по
одељењима

4.б

16
Укупно ученика: 20

135

2.б
4

Играоница

Кинга Сирак

Број ученика по
одељењима

4.д

15
Укупно ученика: 15

ОБЛАСТ: Математика
Назив секција
Име
координатора
Зорка Куљић
Математичка
ради.

Број ученика по
одељењима

1.1

2.1

22

7

Укупно ученика: 29

ОБЛАСТ: Екологија
3.1
Назив секција
Име
Број ученика по
координатора
одељењима
13
Еколошка ради. Снежана Глигорић
Укупно ученика: 24
Еколошка
секција

Љиљана Радојчић

Број ученика по
одељењима

Светлана
Михаљловић

4.1

2.2

5

6

4.4

4.2

3.3

3.2

8

2

13

5

3.4

4.3

2.д

2

1

3

4.ц
2
Укупно ученика:
Број ученика по
одељењима
Укупно ученика:

ОБЛАСТ: Физичко васпитање
Назив секција
Име
координатора
Габор Јесенски
Шах

ОБЛАСТ: Енглески језик
Назив секција
Име
координатора
Ана К.
Михајловић

Број ученика по
одељењима

1.4

1
Укупно ученика: 7

Број ученика по
одељењима

3.2

3.3

5

4

Укупно ученика: 9
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3.10 ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ТИМОВА ШКОЛЕ
3.10.1.Тим за самовредновање
Председник: Сикора Андреа.
Чланови тима : Кесеги м. Ана, Хућка Леа, Бурањ Жужана, Керекеш Анита, Jeceнcки Tибop, Тонковић Сања,
Зуберец Етел, Дунаи Атила, Веcнa Pyдић, Cлађaнa Гaгић, Cиpaк Kингa,Исић Ирса Бypaњ Иpeн, Шapњaи Moникa,
Сабо Секе Изабела, Maргарета Уршал
Представник савета родитеља: Атила Бенеке, 3.а
2. Преглед свих активности по врстама
-Састанак: планирано: 3 одржано 3

Активности утврђене на основу
постављених приоритета, опис програма
Формирање тима
Израда годишњег плана рада
КЉУЧНА ОБЛАСТ: 2
ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА

Време
реализац.
4.септ.

Носиоци
Начин
активности
Сикора Андреа –
Седница, тимски радпредседник
Анализа, договор
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
2.1.Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка
решења на часу
2.2.Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним
потребама ученика
-сви наставници
- адекватно испланиран
2.1.1-2.1.1.4.Наставник јасно истиче Контин.од
септ-јуна
-одговорни
наставници
по
и припремљен час,
циљеве учења, даје јасна упутства и
објектима за праћење
-посматрање, анализа
објашњења, истиче кључне појмове
огледних часова, стр.служба, часа и писане
и користи ефикасне наставне методе
директор, чланови Т. За
припреме, вођење
којима постиже циљ часа
Прилог бр.1/а самовреднов. и ШРП
евиденције и протокола
о посети часа, анализа
часа,
Дец-јун
-сви учитељи и наставници -примена научених
2.2. Наставник учи ученике како да уче
садржаја на
на часу
едукацијама,
Прилог бр. 1/б
консултацијама, помоћу
радног материјала
-Актив за ШРП
-на основу
2.3.1.-2.3.3.Наставник прилагођава Контин.
-сви
наставници,
посматрања/посете
захтеве, темпо рада и наставни
-јануар, јун
-наставници задужени за
часова, иницијалних
материјал индивидуалним потребама
посету часова
мерења, ученичких
и карактеристикама ученикапродуката, портфолијапримењује диференцијацију
диференцирани
садржаји, наст.средства,
материјали, темпо,
Прилог бр.1/а
време
КЉУЧНА ОБЛАСТ: 3
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА:
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика
-организовање тестирања,
3.2.1.Школа примењује поступке којима -иницијална и -директор, стручна
служба,
-анализа резултата ученика
се прати успешност/ниво постигнућа годишња
тестирања(септ, -Актив за развој
нагодишњим тестирањима,
ученика
мај), пробни
школског програма
на завршном испиту,
испити(нов.,
-Тим за самовредновање -предлагањем мера април)
преглед и евидентирање
прилагођавања год.планова
-Квартална
наставника
анализа успеха - стручна служба,
-преглед опер.планова и
председници стручних евидентирање испитивања
већа
нивоа постигнућа ученика и
-квартално
предузетих мера
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- евидентирање вођења
евиденције наставника о
напредовању уч.

-Јануар, јун

Прилог бр. 2/а
и 2/б
КЉУЧНА ОБЛАСТ: 5
ЕТОС
ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА:
5.3.Школа је безбедна средина за све
5.5.У школи је развијена сарадња на свим нивоима
-Координатори Дечјег
-плакати, ученички радови
5.3.1.У школи је видљиво и јасно изражен Дечја нед,
Контин.током
савеза и Ђачког
-предавања,
негативан став према насиљу.
целе год.
парламента
-презентације
-разговори, филмови,
-истицање примера
-појачан васп. рад
5.3.3.Превентивне активности школе
доприносе већем степену безбедности деце Септ-јун
- Вршњачка едукација
-спортске и др. слободне активности
-Нов-дец.
- пројекат „Етно дан“,
-континуир

стручњаци Дневног
центра

-радионичарски рад
-секције, пројектни тимови
-манифестације, изложбе,
ученички продукти
- предавање, презентација

-Зуберец Е.-координатор
пројекта

-фебруар
- „Насиље на интернету“
- најбољи друг, најбољи ученик, најбоље
одељење
-„Кутија поверења“,

чланови Тима за
заштиту...

-креирање одговора,
-стручна служба,
превођење и истицање на
чланови Тима за заштиту пано
-анкетирање уч.
-обрада и анализа
података, предлог и
предузимање мера
-Разговор, предлози,
Тим за заштиту, стручна организовање и
служба, Ђачки
спровођење акција,
парламент
вршњачко организовање

-март
-27.јануар
-септ-мај

-Колико је наша школа безбедна
-јануар
-активности Ђачког парламента у постизању
веће безбедности ученика
-Контин.

5.5.4.Школа развија и негује различите
облике активног учешћа родитеља у
животу школе.

-координатор Ђачког
парламента,
-стручна служба
-одељ. старешине
Конинуирано
-управа школе,
- прилози код
председник савета
стручне службе родитеља БачлијаЉ.,
од.старешине,

-Праћење остваривања плана
-сакупљање доказа

-континуир

Зуберец Етел

- Анализа, Извештај о раду,

-Јануар, јун

Сикора Андреа,
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-транспарентно и
континуирано
обаештавање(разговори,
састанци, пано, сајт школе)
-укључивање у приредбе,
манифестације
-укључивање у наставни
процес-вредновање
отворени дани
-чек листе ,
писана и фото
документација, школска
евиденција
-Прикупљање материјала
-сачињавање извештаја,
извештавање на седницама
стручних органа

3.10.2.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школској 2012/13. год.
Председник: Сабо Секе Изабела, психолог
Чланови: Фехервари Магда, директор школе, Бурањ Ирен помоћник директора, Гордана Поњаушић, секретар
школе,
Лилић Елвира, Кривек Ема, Светлана Михајоловић, Илона Буљовчић, Aнгела Ковачевић, Туруш Б. Рената,
Новичић Радмила, Шарњаи Моника, Дудаш Aгнеш педагог, Кертис Кајтаз, Бурањ Ирен, Гордана Понаушић, Ботка
В. Aндреа, Трукли Aнита, Зуберец Етел, Хербут Роберт, Ковач Хермина, Дејан Новаковић, Јухас Шандор

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
Анкетирање ученика о
насињу и безбедности
Школска акција избора
водећег ученика сваког
одељења - Најбољи друг проглашење 27. јан.

Eвалуација
Остварено у
потпуности

Време и
место
Септембар

Начин

Носиоци

Предавање,
разговор,
радионичк
и рад

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

Учесниц
и
ученици,
родитељи

Остварено-

месечно

Писмо,
листа
одговора

остварено

децембар
Октобарјануар

Од старешине,
психолог
Од. старешине,
од. заједнице,
руководство
школе

ученици

Остварено,
међутим у неким
одељењима изледа
критеријуми
исбора су били
нејасни- треба
разрадити
материјал за ОС о
критеријумима.
Остварено али
треба радити
побољшању
евидентирања
истог.

Анкете,
анализа
Разговор,
гласање,
проглашењ
е

Континуир
ано

Разговор,
договор,
саветодавн
и рад

ученици,
родитељи

Вршњачка едукацијаненасилна комуникација,
конструктивно решавање
проблема, посредовање у
ситуац. насилног понашања

Делимично
остварено са
стручњацима из
дневног центра
ЦСР али је дошло
до осипања због
удаљености истог

Окт-нов
дец 1.
Група,
Феб-мартаприл 2.
група

Радионичк
и рад,
разговор,
договор

Израда плаката на тему
превенција насиља,
конструктивно решавање
проблема,начини
комуникације и сл.

У потпуности
остварено

ОктобарДечија
недеља

Радионичк
и рад,
разговор,
договор,
израда
плаката

Од.стар.,
стручна служба,
родитељи,
дисципл.
комисија,
одељењска
заједница
Психолози из
дневног центра
ЦСР,
предвиђени
ученици,
представниџи
ђачког
парламента
Координатори
ђачког
парламента,
наставници
ликовног
васпитања,

Разговори о насиљу са
ученицима, и њиховим
родитељима, појачан
васпитни рад
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ученици

ученици

ученици

ученици

стручна служба
Стручна служба,
директор,
чланови
школског тима,
одељењски
старешина

Сарадња са релевантним
институцијама у сузбијању и
превенцији-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

Остварено сарадња
са осталим
институцијама
постоји, мада је до
са ЦСР и МУП
често једнострана

Континуир
ано по
потреби

Извештава
ње,
разговор

Остварено

Јануар/феб
руар,
август
Јануар,
август

Презентаци Председник
ја, разговор Тима

родитељи

Разговор,
договор

наставниц
и

Превенција насиља и
злостављања на интернету

Остварено

Октобарновембар

Предавање,
презентаци
ја, разговор

Евалуација предузетих
акција смањивања насиља,
извештај о раду

остварено

Јануар,
август

Прикупља
ње
података,
анализа,
сачињавањ
е приказа,
извештаја

остварено

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

Стручњац
и из
институц
ија

ученици

наставниц
и

У току школске године евидентирано је 64 случаја насиља а од тога 7 трећег степена
Врста
насиља и
место
Физичко и
социјалн
насиље

Учесници

Предузети кораци

Ефекти предузетих мера

Ученик 5.
А разреда
над
учеником
5.а разреда

Физичко и
психичко
насиље на
у фискулт.
Сали
(спортски
дан)

Ученици
6. разреда
над
наставником
(судија на
утакмици)

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

Учестало
физичко и
психичко
насиље
1.нивоа

3 ученика
6.1 разреда
над
другим
ученицима
6.1 разреда

Насилље заустављено, одељењски
старешина обавештена, стручна служба,
обавештен спроведен појачан васпитни
рад и изречене васпитне мере

Физичко

Ученик 7с.

Обавештени: полиција, одељењски

Постигнут увид и измирење, наставља
се рад на смањењу дискриминације на
националној основи, (насиље је вршено
над ромским дететом) посебна поажња
је посвећена изгражењу толеранције у
одељењу
Ученици смирени, рађен појачан
васпитни рад са једним од ученика, док
је други напустио школу и преписао га
је родитељ у школу за образовање
одраслих- јер је напунио 15 г. Други
ученик након одласка другара на
раднички универзитет више није имао
дисциплинске прекршаје
Ученици смирени, рађен појачани
васпитни рад са децом учесницима и са
ОЗ. Обављени разговори са
родитељима (ОС и психолог).
Понашање дотичних ученика се
пратило до краја школске године јер су
провокације са обе стране биле
учестале. Рађен је појачани васпитни
рад са одељењском заједницом.
Родитељи информисани, појачан
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насиље на
путу из
школе до
куће 2 дана
заредом

разреда
над
учеником
7м. разеда

Физичко
насиље на
одмору

дечак 5.а
разреда
над
дечаком из
разреда,

Физичко
насиље у
аутобусу

Дечак 5.3
над
девојчицо
м 5.3

Физичко
насиље на
часу

Дечак 2.б
разреда
напао
друге
ученике,
учитеље

старешина, стручна служба, помоћник
директора, директор обавештен вођен
дисциплински поступак, спроведен
појачан васпитни рад и изречене
васпитно-дисциплинске мере.

васпитни рад од стране породица и
школе, насилни ученици одлазе код
психолога/педагога а у 2. Полугодишту
су укључени у радионице дневног
центра Центра за Социјални Рад. Од
учесника 2 дечака су и даље
инцидентна, мада су чинили Мање
прекршаје и ређе.
Насилље заустављено, одељењски
Пошто је ученик насилник исти ко је
старешина обавештена, стручна
учинио 1. Случај и још неколико
служба,обавештени родитељи,
случајева нижег нивоа, интензивно се
спроведен васпитно дисциплински
ради са њим (родитељи, ОС,
поступак обавештен спроведен појачан
Стр.служба. У 2. Полугодишту није
васпитни рад и изречене васпитне мере
имао ниједан случај насиља у школи
али и даље омета наставу и имао један
случај претње ножем ван школе- што је
јављен ЦСР и Полицији
Ученик са поремећајем понашања
Покренут је поступак да дете добије
наизглед без разлога бурно напада.
личног пратиоца ради лакшег
Обавештен: одељењски старешина,
заустављања сличних случаје који се и
директор, родитељи, обављен разговор у даље могу очекивати. Ученик је ускоро
педагошко-психолошкој служби,
и добио ЛП, ради се појачани васпитни
одржан дисциплински поступак,
рад. Касније је повредио и ЛП сарадња
спроведен појачан васпитни рад и
са ЛП је прекинута и ученик се ставља
изречене васпитно-дисциплинске мере
под појачани надзор колега, а на крају
Информисани МУП, ЦСР и ШУ
школске године је похађао само
консултације и провере знања.
Ученик са поремећајем понашања већ по Покренут је поступак да дете добије
који пут без разлога бурно напада другу личног пратиоца ради лакшег
децу, трчкара около, гура делове
заустављања сличних случаје који се и
намештаја. Обавештена стручна служба даље могу очекивати. Ученик је ускоро
руководство, родитељи
и доби ЛП, ради се појачани васпитни
рад
Председник: Сабо Секе Изабела
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3.10.3.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за инклузивно образовање у
школској 2012/13. год.
1. Списак чланова
Председник: Силвиа Шили, проф. разредне наставе
Чланови: Јудит Куртек-педагог, Маргарета Уршал-педагог, Изабела Сабо Секе-психолог, Зорка Куљић-проф.
разредне наставе, Снежана Глигорић-проф.разр.наст, Елвира Ковач Сакач-проф.разр.наставе, Тимеа Чикош- проф.
разр. наставе (боравак), Милица Чубрило-проф. српског језика, Теодора Петраш-проф. мађарског језика, Кертис
Кајтаз-педагошки асистент, Кобрехел Ленке-проф.разр.наставе, Елвира Ковач- проф. разр. наст., Торма Тиндепроф.разр.наставе, Лилић Елвира-наст. разр.наст.
- У школској години 2013/2014 обухваћено инклузивном образованју 29 ученика из нижих и 4 ученика из виших
разреда. У протеклој школској години 17 ученика је остверио додатну подршку, с тим да још 7 ученика који су
имали потребу и Интерресорна комисија им је то одобрила није остварила због недостатка кадрова. Додатну
подршку су нашим ученицима пружали стручњаци- дефектолоѕи, логопеди, сурдопедагози) ОиСШ „Жарко
Зрењанин“ и Школског центра за слушно оштећена лица.
2. Преглед свих активности по врстама
-Састанак: планирано: 5, одржано 5
-Радни договор: планирано 5, одржано 4
-Рад на документацији: планирано 2, одржано 2
-Праћење постигнућа: континуирано
-Анализа, евалуација: планирано 3, одржано 2
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано 0, одржано 1
- Стручно усавршавање: планирано 1, одржано 1
Врста
активности
Радни договор,
рад на
документацији

Састанак
Састанак

Састанак

Радни договор

Радни договор
Састанак

Опис програма/активности
именовање чланова школс. тима,
израда годишњег пла-на рада,
подела задужења
Планирање средстава потреб-них
у раду са децом код којих се
примењује ИОП
Израда ИОП за поједине ученике
– који су и предходне шк.год.
радили по ИОП
Упутства
учитељима
за
иницијална мерења и сачињавање педагошког про-фила
деце,
- прелиминарни разговор са
родитељима,
- сакупљање података и потребне
документације
од
логопеда,
лекара итд.
Анализа предлога, прикуп-љене
документације и ини-цијалних
мерења учитеља о деци којој је
потребан ИОП
Разговор са родитељима ученикакандидата (сагласност) –за ИОП

Формирање тимова за израду
ИОП за сваког ученика (1.
разреди, 5. разреди)
Израда ИОП за поједине ученике
(1. разреди и 5.разреди)

Време
и место
28.
08.
2013.
школа

Начин
реализације
Састанак, диалог,
тимски рад

Носиоци
програма
стручна служба
и председник

Учесници

13. септ.

тимски рад

формирани мали
тимови

22. септ.

састанак

Стручна служба

Тимови за израд
ИОП-мали
тимови
учитељи 1. разр
одељ. стар. 5.
разр., наставниц
матерњег језика
математике

4. окт.

тимски рад

Тим за ИОП

15. окт.

Индивидуални
разговор са
родитељима

Стручна служба

22. окт.

стручна служба,
председник тима

стручна служба,
председник тима

Чланови тима за
ИОП

24. окт.

Педагошки рад

мали тим

Тимови за изра
ИОП-
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Чланови Тима

Тим за ИОП и
учитељи који
имају децу за
ИОП
родитељ,
стручна служба,
учит. одељ. стар
5. разр.

мали тим
учитељи,
наставници,
ученици, стуч
служба

Праћење
постигнућа

Праћење постигнућа ученика са
ИОП-ом,
давање
савета
и
подршке за даљи рад, разговори
са стучном службом

континуирано

разговор, давање
савета

Стучна служба

Састанак

- Примери добре паксе из ОШ
„Владимир Назор“
- ИОП или индивиду-ализација?

26.нов.

састанак,
презентација,
договор

Маргарета
Уршал, стучна
служба

Анализа,
евалуација

-Анализа остварености ИОП,
- ревизија и израда ИОП-а за 3.4. квартал
5. регионални састанак Мрежа
подршке инкл. образовању

до
дец.

Педагошки рад

мали тимови

24.марта

трибина

Школска управа
Сомбор

Анализа,
евалуација
Стручно
усавршавање

Реализација ИОП-а за 3.- 4.
квартал
Искуства менторског програма у
Хоргошким
и
Суботичким
школама

од 5 до 12
јуна
27. 6.

педагошки рад

мали тимови

семинар

Educational
Cooperation for
Disadvantaged
Children and
Adults.

Радни договор

Евалуација и анализа инклузивне
праксе у школи

30.6.

разговор

стручна служба,
председник тима

стручна служба,
председник тим

Рад на
документацији

Сачињавање извештаја годишњег
рада Тима за ИОП

1.7.2014.

Аналитички рад,
статистички
прикази

стручна служба,
председник тима

Школски тим и
тимови за израд
ИОП

Учешће у раду
других органа,
извештавање

23.

Начин праћења остваривања активности: записници са састанка
Носиоци праћења : Сручна служба и председник тима
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Наставници
одљењске
старешине 5-т
разреда
Стучна служба,
чланови тима

Стучна служба,
Зуберец Етел,
наставници и
учитељи који
имају ученике с
ИОП-ом
Стучна служба,
чланови тима
Заинтересовани
наставници и
учитељи

3.10.4.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за професионалну
оријентацију и каријерно вођење
Председник: Александра Тадић, проф. српског језика као нематерњег
Чланови Тима: Јудит Куртек, педагог
Моника Шарњаи, педагог
Изабела Сабо Секе, психолог
Пајица Башић, проф. географије
Андреа Сикора, проф. разредне наставе
Силвиа Шили, проф. разредне наставе
Тимеа Чикош, проф. разредне наставе
Слободанка Брандт, проф. техничког и информатичког образовања
Ноеми Пинтер, проф. мађарског језика и књижевности
Иштван Балинт, проф. мађарског језика и књижевности
Разредне старешине осмих разреда: Мариа Урбан Маргит, Ана Хербут
Хегедиш, Јолана Бенедек, Невен
Брандт, Александар Неорчић

Програм професионалне оријентације у школској 2013/14. реализован је у оквиру часова редовне наставе (ЧОС,
матерњи језик, ликовна култура и информатика) и у оквиру ваннаставних активности.
У реализацији Програма ПО учествовали су сви чланови Тима за ПО међу којима је било 12 колега без базичне
обуке за ПО који су се укључили у реализацију Програма ПО на основу едукације од стране колега у школи и
самосталном применом програма на основу материјала.
Похађање часова на којима се реализовао Програм ПО (у даљем тексту часове ПО, прим. аутора) био је
добровољан, а заинтересовани ученици 7. и 8. разреда донели су сагласност својих родитеља и обавезали се на
редовно похађање.
За часове ПО пријавио се 31 ученик из 7. разреда и 37 ученика из 8. разреда. Ученици су у првом полугодишту
редовније долазили него у другом.
Одржано је укупно 14 радионица ПО (петофазни модел) у 7. разреду и 23 радионице у 8. разреду.
Преглед броја одржаних радионица по фазама у 7. разреду:
1. Упознајем себе (10 радионица);
2. Информисање о занимањима и путеви образовања (4 радионице).
Преглед броја одржаних радионица по фазама у 8. разреду:
1. Упознајем себе (9 радионица);
2. Информисање о занимањима и путеви образовања (6 радионица);
3. Реални сусрети и доношење одлуке (5 радионица)
4.Упознавање са могућностима школовања и занимања и 5. Одлука (3 радионице).
Осим одржаних радионица, ученици 8. разреда посетили су током априла и маја сајмове у вези са образовањем и
каријером, дане отворених врата у средњим школама а присуствовали су и презентацијама средњих школа које су
се одржавале у нашој школи и у средњим суботичким школама.
Планиране посете Канцеларији за младе, Служби за запошљавање и предузећима прво су одложене због ванредне
ситуације која је била на снази половином маја, а касније су одгођене због завршних припрема 8. разреда.
Чланови ПП службе су уједно и чланови Тима за ПО па су у оквиру реализације Програма за ПО у мају одржана и
индивидуална саветовања ученика 8. разреда, а током целе школске године чланови су сарађивали са одељењским
старешинама одржавајући одабране часове ЧОС-а и сарађујући, заједно са одељењским старешинама, са
родитељима.
Школски Тим за ПО промовисао је у школској 2013/14. своје активности путем постера, извештаја Наставничком
већу, извештаја Школском одбору и извештаја на родитељским састанцима.
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3.11. Чланови и извештаји комисија школе
3.11.1. Комисија за екскурзије
Председник: Пајица Башић
Чланови комисије: Рудолф Вајс, Роберт Хербут, Ђенђи Пољаковић Кираљ, Татјана Халиловић

Ове школске године нисмо организовали екскурзије
3.11.2.Комисија за културну и јавну делатност
Чланови комисије: Магда Фехервари/ Весна Вајс – директор, Шандор Тамаш – проф. музичке
културе, Атила Шалата – проф музичке културе, Арпад Милински – проф. ликовне културе,
Нора Еветовић – проф. ликовне културе, Теодора Петраш и Ноеми Кираљ – професори
мађарског језика.
Опис програма Време
Место
Начин
Носиоци
/активности
Дочек првака
30. август
Школа,
Представа:
Чланови
фискултурн мали хор,
оркестар, комисије
а сала
рецитовање песме, народни
лес, модерни плес,
кићење
фискултурне
сале(чланови
Актива
ликовне културе)
Св. миса у 14.
Црква Св. Присуствовање
и Чланови
цркви
Св. септембар
Терезије
учествовање у миси (хор и комисије
Терезије
оркестар)
Дан школе
21.
Школа
Предавање о животу и делу Професори,
септембар
Сечењија
Иштвана
на чланови
првом часу и Крос РТС-а
комисије
и
Спортски савез
Србије
Дечја недеља
7-11.
Школа
Организација Дечје недеље Чланови
октобар
комисије
Сунчана јесен Новембар
Геронтолош Представа,
Чланови
живота
ки центар и мали
хор
рецитовање комисије
Месне
песама
заједнице
Поссета
новембар
Народно
Гледање представе Mágnás наставници,члан
Народном
позориште - Miska
ови
комисије,
позоришту на
Népszínház
ученици
мађарском
језику
Посета
6.децембар Дечје
Одлазак у Дечје позориште Наставници,
представи
позориште
на гледање представе ЕМА чланови
„Ема“
у изведби деце из Драмског комисије
студија Раичевић
Божићна
Децембар
Школа
Представа:
Чланови
представа
велики хор,
комисије
мали хор,
оркестар,
рецитовање
песама,
народни лес, модерни плес,
кићење фискултурне сале
(чланови Актива ликовне
културе)
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Божићни
вашар

Дан
Саве

децембар

Светог

8. март

27.
јануар

школа/хол
школе,
1.спрат

Изложба
ученичких
рукотворина, колача и
изложба
рукотворина
ученика „Жарко Зрењанин“

Чланови Ђачког
парламента
и
њихови
координатори.

Школа,
фискултурн
а сала

Представа:
велики хор,
мали хор,
оркестар,
рецитовање песама,
кићење фискултурне сале
(чланови Актива ликовне
културе)
Представа
мали хор,
оркестар,
рецитовање песама,
тимови ученика окупљени
око националних заједница
које предтављају, мали и
велики
хор,
оркестар,
наставници-координатори

Чланови
комисије

Изложба
ученичких
рукотворина, колача и
изложба
рукотворина
ученика „Жарко Зрењанин“
Представа
мали хор,
оркестар,
рецитовање песама,
Представа:
велики хор,
мали хор,
оркестар,
рецитовање
песама,
народни плес,
кићење фискултурне сале
(чланови Актива ликовне
културе)
Представа:
велики хор,
мали хор,
оркестар,
рецитовање
песме,
народни лес, модерни плес,
кићење фискултурне сале
(чланови Актива ликовне
културе)

Чланови Ђачког
парламента
и
њихови
координатори.
Чланови
комисије

март

школа

Пројекат Етно- март
дани

школа

Ускршњи
вашар

април

школа/хол
школе,
1.спрат

Дан мајки

мај

школа

Републичко
такмичење
мађарског
језика
правописа

јун

школа

и

Испраћај осмих 31. мај
разреда

Школа,
фискултурн
а сала
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Чланови
комисије
наставницикоординатори
пројекта

Чланови
комисије

Чланови
комисије

3.11.3.Комисија за спровођење завршног испита
Списак чланова
Председник: Весна Вајс, директор
Чланови: Пајица Башић, заменик директора
Гордана Поњаушић, секретар
Изабела Секе Сабо, пцихолог
Маргарета Уршал, педагог
Одељењске старешине осмих разреда
У основној школи „Сечењи Иштван“ у Суботици, школске 2013/2014 године, завршни
испит је полагало свих 97 ученика осмих разреда који су завршили школску годину 52 на
мађарском наставном језику и 45 ученика на српском наставном језику. Имали смо једног
повратника ко се исписао из 1. разреда средње школе и поновио упис у овој (својој матичној)
школи.
Протекле школске године ученици су први пут полагали завршни испит из 7 предметаматерњег језика, математике и комбиновани тест- тест из географије, историје, физике, хемије и
биологије.
Све информације и обавештења смо одмах пренели ученицима и родитељима.
Пробни тест смо одрадили по упутствима Министарства у фискултурној сали 09. и 10.
маја.
Ове школске године ОШ „Сечењи Иштван“ имала је 5 одељења 8. разреда. Три одељења
на мађарском наставном језику:
8/а – 20 уч.
8/б – 15 уч.
8/ц – 17 уч.
Два одељрња на српском наставном језику:
8/1 – 21 уч.
8/2 – 24 уч.
97 уч.
Комисија ОШ „Сечењи Иштван“ у Суботици, стриктно се придржавала упутстава
министарства просвете, као и календара уписа ученика у средње школе, са назначеним
датумима као и садржајима рада. Активности су трајале од почетка маја 2014. године до
10.07.2014 године.
Председник школске комисије за спровођење завршног испит
Магда Фехервари/Весна Вајс
*Преглед резултата ученика на завршном испиту се налази под тачком 4.2.4.
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3.11.4.Конкурсна комисија
Активност
КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У
РАДНИ ОДНОС
професора српског језика
за рад у вишим одељењима
на мађарском наставном
језику са 27% норме
професора српског језика
за рад у вишим одељењима
са 50% норме
професор ликовне културе
са 15% норме
професора немачког језика у
нижим одељењима
са 40% норме
професор математике
са 200% норме
професор математике
са 60% норме
професор математике
за рад у одељењима на
мађарском наставном језику
са 200% норме
професор математике
за рад у одељењима на
мађарском наставном језику
са 60% норме
професор енглеског језика
за рад у вишим
одељењима,на одређено
до повратка запослене са
породиљског одсуства
са 100% норме
професор енглеског језика
за рад у вишим одељењима
са 66% норме

професор математике
за рад у одељењима на
мађарском наставном језику
са 200% норме
професор математике
за рад у одељењима на
мађарском наставном језику
са 60% норме
професор разредне наставе,
за рад у одељењима која
наставу похађају на
мађарском наставном језику

Време
10.10.
2013.

Начин
Конкурс у
часопису
„Послови“

Носиоци
Чланови Конкурсне
комисије

Учесници

Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен

Васић Милица

Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен
Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен
Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен
Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен

Васић Милица

Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен
Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен

Еветовић Нора
Трукли Анита
Неорчић
Александар
Ступар Брујић
Александра
Марковић Зоран
Бурањ Жужана
Гунић Јолан

Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен

Порколаб Атила

Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен

Драгославић Ана

Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен
Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен
Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен

Шкрбић Драгана

Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен

Порколаб Атила

Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен

Чикош Тимеа
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Гајдош Каролина
Гуниц Јолан
Бурањ Жужана

професор разредне наставе,
на одређено до повратка
запослене са породиљског
одсуства са 100% норме

Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен

Новичић Радмила

Поњаушић Гордана
Башић Пајица
Бурањ Ирен

Прћић Маја

07.03.2
013.
професор физичког
васпитања
са 30% норме

3.11.5.Комисија за инвентар и наставна средства
1.Списак чланова

Председник:Зорка Куљић ( професор разредне наставе)
Чланови: Бало Золтан(професор техничког образовања),Ковач Елвира(професор разредне наставе),
Кривек Ема( професор разредне наставе),Ковачевић Салма Ангела(професор разредне наставе), Дунаи
Атила
(професор разредне наставе), Пеновац Рожа (шеф рачуноводства), Порколаб Миклош(спремач).
2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 3, одржано 3
-Радни договор: планирано 3, одржано 3
-Рад на документацији: планирано 2, одржано 2
-Праћење постигнућа: планирано 1 , реализовано 1
-Анализа, евалуација: планирано 3 одржано 3
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано 1 одржано1.

Врста
активности
Радни
договор

Опис програма/активности

Састанак

Сумирање предлога чланова
стручних већа о потреби за
набавком наставних
средстава и материјала за
потребе школе
Израда формулара за вођење
евиденцје о учесталости
употребе и исправности
наставних средстава.

Радни
договор

Рад на
материјалу

Састанак

Израде годишњег плана рада
комисије

Време
и место
26.VIII
2013.
учионица
6.IX
2013.

Начин
реализације
предлагање,
договарање

Носиоци
реализац.
Зорка Куљић ,Дунаи
Атила,Ковачевић С.
Ангела,Бало Золтан

Учесници

анализа и
сумирање
података

Кривек Ема
Дунаи Атила,
Зорка Куљић,
Ковачевић С.Ангела

Председници
стручних већа
нижих и виших
разреда

предлагање,
израда
формулара

Ковач Елвира,
Дунаи Атила,
Зорка Куљић

Бурањ Иренка

анализа и
сумирање
података

Бало Золтан,
Кривек Ема,
Зорка Куљић,
Дунаи Атила

Наставници
школе

договарање,
предлагање

Пеновац Рожа,
Зорка Куљић

Школски одбор
Управа Школе

учионица
3.X
2013.

Остали чланови
комисије

учионица

Анализа и сумирање
добијених података о
употреби и исправности
наставних средстава

17.XII
2013.

Формирање комисије за
попис нефинансијске
имовине у сталним
средствима и финансијске
имовине у дугорочним и

16.XII
2013.

учионица

учионица
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краткорочним
пласманима,новчаних
средстава,потраживања и
обавеза и остале имовине,на
основу Правилника о начину
ироковима вршења пописа.
Рад на
материјалу

Пописна комисија врши
попис

27.XII
2013.
школске
зграде

Радни
договор

Израда извештаја о попису

Састанак

Анализа и сумирање
добијених података о
употреби и исправности
наставних средстава

пописивање,
унос
података у
рачунар,
групни рад

17.I 2014. израда
извештаја
учионица сумирање
података,
групни рад,
23.VI
анализа и
2014.
сумирање
података
учионица

Зорка Куљић,
Дунаи Атила,
Порколаб Миклош

Кривек Ема,
Бало Золтан,
Ковачевић
С.Ангела
Ковач Елвира

Зорка Куљић,
Пеновац Рожа

Бурањ Иренка

Кривек Ема,
Дунаи Атила,
Зорка Куљић,
Бало Золтан,
Ковачевић С.Ангела
Ковач Елвира

Начин праћења остваривања активности :
Путем анакетних листића и упитника пратила се реализација годишњег плана на крају 1. полугодишта.
Носиоци праћења:
Носиоци праћења су били председник и чланови Комисије за инвентар.

3.11.6.Комисија за јавне набавке
Редни број ЈН за текућу
календарску годину
1
2

Ђачкаужина
Лож уље

Датум
покретања
поступка
20. 1. 2014.
25. 1. 2014.

3

Осигурање имовине школе

29. 1. 2014.

4
5

Ђачка ужина
Израда пројектно-техничке
документације за измену горива у
котларници са лож уља на гас у три
објекта школе
Набавка електричне енергије

12. 3. 2014.
13. 3. 2014.

Изградња система гасног грејања
заменом постојећег са лож уља на
гас у три објекта школе

4. 7. 2014.

6
7

Изабрани понуђач

Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“
Филијала Суботица
СЗТР „ПРОЛЕЋЕ 2“ Суботица
„ТЕРМОПРОЈЕКТ“
Суботица

Обустављена
„ЕУРО-ПЕТРОЛ“ Суботица

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
Београд
„ЦИМ ГАС“ Суботица

22. 4. 2014.
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3.11.7.Дисциплинска комисија

ИЗВЕШТАЈ О ДИСЦИПЛИНСКИМ ПОСТУПЦИМА ПРОТИВ УЧЕНИКА
- дисциплинска комисија Рад дисцииплинске комисије се оснива на одредбама Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности ученика. Комисија заседа у случајевима основане сумње да се
десила тежа повреда обавезе ученика или повреда забрана.
Чланови комисије су:-Гордана Поњаушић. Секретар школе,правник
- одељењски старешина детета против кога се води поступак
И представник управе и/или стручне службе
- Јудит Куртек/Маргарета Уршал-педагог
- Изабела Сабо Секе-психолог
- Фехервари Магда директор
- Бурањ Ирен, Пајица Башић помоћници директора
Aктивност
Време
Тежа повреда, неоправдани 01.10.2013.
изостанци са наставе 5.1

Начин
Дисциплински
поступак

Тежа повреда, неоправдани 01.10.2013.
изостанци са наставе 6.2

Дисциплински
поступак

Тежа повреда, неоправдани 01.10.2013.
изостанци са наставе 6.3

Дисциплински
поступак

Кршење забране
02102014.
Психичко
или
сексуално
насиље
5.3
(показивање
задњице)
Кршење забране
09.10.2013.
Психичко и физичко насиље 5.3

Дисциплински
поступак

Кршење забране
29.10.2013.
Психичко и физичко насиље
претња наставнику
Тежа повреда, неоправдани 03.10.2013.
изостанци са наставе 5.1

Дисциплински
поступак

Тежа повреда, неоправдани 03.10.2013.
изостанци са наставе 5.1

Дисциплински
поступак

Тежа повреда, неоправдани 01.10.2013.
изостанци са наставе 5.3 2
сестре

Дисциплински
поступак

Тежа повреда, неоправдани 10.10.2013.
изостанци са наставе 5.1

Дисциплински
поступак

Тежа повреда, неоправдани 31.10.2013.
изостанци са наставе 6.1

Дисциплински
поступак

Тежа повреда, неоправдани 13.11.2013.
изостанци са наставе 5.1

Дисциплински
поступак

Кршење забране

Дисциплински

14.11.2013.

Дисциплински
поступак

Дисциплински
поступак
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Носиоци
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба

Физичко насиље 5.3

поступак

Кршење забране
Физичко насиље –туча 7.ц

18.11.2013.

Дисциплински
поступак

Кршење забране
18.11.2013.
Физичко и психичко насиљепретња петаци са Келебије с-м

Дисциплински
поступак

Кршење забране
18.11.2013.
Физичко и психичко насиљеисти петак провоцира децу, па
кад му узврате прети друговима
навијачима
Кршење Забране
19.11.2013.
Насилништво на путу од школе
до куће

Дисциплински
поступак

Кршење забране
20.11.2013.
Насилништво у школи и
наставак на путу од школе до
куће
исти
ученици
као
претходни случај
Тежа повреда, неоправдани 10.12.2013.
изостанци са наставе 3.2

Дисциплински
поступак

Тежа повреда, неоправдани 12.12.2013.
изостанци са наставе 5.1
Кршење забране
Физичко
насиље
девојчица у фудбалу 6.1

08.12.2013.
сукоб

Кршење забране
Физичко насиље 5.а два дечака

19.12.2012.

Кршење забране
17.01.2014.
Физичко насиље уч 2.б разреда
напао остале
Тежа повреда
19.03.2014.
Оштећење имовине- аутобуса
Тежа повреда
Туча у свлачионици

28.04.2014.

Кршење забр
Физ насиље

27.05.2014.

Кршење забрана
Подстрекивање на тучу 5.2
Кршење забране
Физ нас 5.1
Кршење забрана,
физ и пси насиље 51

19.05.2014
4.06.2014.
10.06.2014.

Дисциплински
поступак

Дисциплински
поступак

Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Директор
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Директор
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Директор
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Директор
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Директор

Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Дисциплински Стручна служба
поступак
Секретар школе
Разредни старешина
Дисциплински Стручна служба
поступак,
1 Секретар школе
ученица
се Разредни старешина
преписала
у
паралелно
одељење
Дисциплински Стручна служба
поступак
Секретар школе
Разредни старешина
Дисциплински Стручна служба
поступак
Секретар школе
Разредни старешина
Дисциплински Стручна служба
поступак
Секретар школе
Разредни старешина
Дисциплински Стручна служба
поступак
Секретар школе
Разредни старешина
Дисциплински Стручна служба
поступак
Секретар школе
Разредни старешина
Дисциплински Стручна служба
поступак
Разредни старешина
Стручна служба
Разредни старешина
Дисциплински Директор
поступак
Стручна служба
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Тежа повреда
Физичко насиље - туча

26. 5. 2014.

Дисциплински
поступак

Тежа повреда
30. 5. 2014.
Снимање наставнице мобилним
телефоном током часа
Тежа повреда
2. 6. 2014.
Физичко насиље -туча

Дисциплински
поступак
Дисциплински
поступак

Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина
Стручна служба
Секретар школе
Разредни старешина

3.11.8. Извештај о реализацији годишњег програма рада Комисије за социјалну помоћ за
школску 2013/2014. годину
1.Списак чланова Зораје Илдико председник
Нађ В. Ката члан
Лидиа Мезеи члан
Ксенија Перкучин Џелебџић члан
Шванер Илдико члан
Буранј Ирен члан
Кертис Кајтаз члан
Гордана Поњаушић члан
Фехервари Магда директор
2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 2, одржано 2
-Радни договор: планирано 4, одржано 5
-Рад на документацији: планирано 10, одржано 15
Активност ове комисије се састој од прегледања документације ученика да би стекли право на
бесплатну ужину којау обезбеђује општина (самохрани родитељи, незапослени родитељи) и
доношење одлуке да се обезбеси бесплатна ужина из средстава школе (донација) уколико неко
из оправданих разлога не може да обезбеди потребна документа али комисија просуди да је
њихов захтев оправдан
Врста
активности
1.радни
договор
2.састанак

2.састанак

Опис
програма/активности
Договор о плану и
проширивање састава
комисије због великог
броја случајева
Сакупљање и
контрола
документације
Допуна документације

Преглед
документације
ученика који примају
социјалну помоћ
Носиоци праћења : Зораје Илдико

Време
и место
15.08.2013.

Начин
реализације
договор

Сакуплјаванје
и преглед
документације
континуирано Преглед
документације
и ажурираље
списка
9.01.2014.
Сређиванје
документације
09.09.2013.
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Носиоци Учесници
програма
Чланови
комисије
Чланови
комисије

Разредне
старешине

Бурањ
Ирен

Разредне
старешине

Чланови
комисије

Разредне
старешине

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

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 и ЧОС
Прилог бр.3.1.1
4.1.1.2.Реализација часова изборне и факултативне наставе
Прилог бр.3.1.2.
4.1.2.Реализација часова у вишим разредима
4.1.2.1.Реализација наставе из обавезних предмета
Прилог бр.3.2.1
4.1.2.2.Реализација часова изборне и факултативне наставе и ЧОС
Прилог бр.3.2.2.
4.1.3. Реализација допунске наставе
4.1.3.1. Реализација допунске наставе у нижим разредима
4.1.3.2. Реализација допунске наставе у вишим разредима
4.1.4. Реализација додатне наставе
4.1.5. Реализација припремне наставе
4.2. Успех, владање, изостанци
4.2.1. Резултати на такмичењима
4.2.2. Дипломе
4.2.3. Резултати поправних и разредних испита
4.2.4. Постигнућа ученика 8. разреда на завршном испиту
4.2.5.Успех ученика на годишњим тестовима (стандарди)
4.2.6.Успех ученика на крају школске године
4.2.7.Владање и изостанци ученика
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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 и ЧОС

остварено

44
9
2
3
58

360
396
323
360
1439

358
392
323
359
1432

неостварено

планирано

7192
8237
6910
7737
30076
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2
4
1
1
8

остварено

1800
1980
1620
1800
7200

1800
1980
1620
1800
7200

неостварено

планирано

0
0
0
0
0

планирано

остварено

Физичко в

360
396
324
360
1440

360
396
324
360
1440

36
0
0
0
36

1080
1188
972
1080
4320

1079
1186
972
1080
4317

неостварено

остварено

неостварено

планирано

4
3
0
1
8

неостварено

0
2
0
0
2

чос
неостварено

остварено

РАЗРЕД

планирано
7200
8244
6912
7740
30096

716
789
648
719
2872

остварено

360
756
648
720
2484

720
792
648
720
2880

математика

Музичка к.
неостварено

360
756
648
720
2484

УКУПНО НИЖИ
ОБАВЕЗНИ

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑-1-4

3
2
2
2
9

страни језик

планирано

0
0
0
0
0

остварено

0
0
648
720
1368

планирано

0
0
648
720
1368

неостварено

357
358
430
538
1683

ликовна к.
неостварено

остварено

0
0
0
0
0

планирано

остварено
720
792
0
0
1512

360
360
432
540
1692

природа и
друштво

неостварено

планирано

РАЗРЕД

720
792
0
0
1512

0
0
0
0
0

остварено

900
900
720
900
3420

свет око нас

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑-1-4

неостварено

900
900
720
900
3420

српски ј. (немат)
планирано

0
0
0
0
0

остварено

900
1080
900
900
3780

планирано

900
1080
900
900
3780

мађарски (мат)

неостварено

остварено

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑-1-4

планирано

РАЗРЕД

Српскиј (мат)

1
2
0
0
3

4.1.1.2.Реализација часова изборне и факултативне наставе

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

288
360
324
360

285
356
324
358

3
4
0
2

144
216
144
108

141
214
134
104

3
2
10
4

108
144
72
72

95
139
60
66

13
5
12
6

324
396
252
324

324
394
252
324

0
1
0
36

1332

1323

9

612

593

19

396

360

36

1296

1294

37
ФАКУЛТАТИВНИ

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

360
396
288
324
1368

0
0
0
0
0

0
0
0
36
36

0
0
0
36
36

0
0
0
0
0

0
0
36
0
36

0
0
36
0
36

0
0
0
0
0

1224
1512
1116
1224
5076

1205
1499
1094
1212
5010

*Детаљан приказ по одељењима у прилогу
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19 360
12 432
22 360
48 360
101 1512

359
427
359
359
1504

неостварено

неостварено

360
396
288
324
1368

мађ.јез.др.сред.
остварено

остварено

УКУПНО НИЖИ
ИЗБОРНИ

планирано

2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
народна
рука у тесту
чувари природе
традиција

планирано

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑-14

неостварено

РАЗРЕД

планирано

ВЕРОНАУКА/ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
веронаука
веронаука
веронаука кат
прав.
ислам
грађанско васп.

0
4
1
0
6

4.1.2.Реализација часова у вишим разредима
4.1.2.1.Реализација наставе из обавезних предмета

504 504
432 432
432 432
340 338
1708 1706

0
0
0
2
2

432
340
772

432
340
772
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остварено

неостварено
2
0
0
1
3

неостварено

планирано

0
0
0
0

остварено

Математика

1008 1008
864 864
864 864
680 680
3416 3416

0
0
0
0
0

0
1
1
2
4

6120
5508
5940
4624
22192

неостварено

остварено

планирано

УКУПНО ВИШИ
ОБАВЕЗНИ

неостварено

остварено

0 504 504
4 432 431
4 432 430
6 340 338
14 1708 1703

планирано

неостварено

0 504 504
0 216 216
75 216 217
0 170 169
75 1106 1106

неостварено

остварено

планирано

Физичко в.
планирано

Техничко о.
неостварено

0
1 432 432
6 432 432
1 340 340
8 1204 1204

504 504
432 428
0 432 428
0 340 334
0 1708 1694

Ликовна к.

Физика

неостварено

остварено

планирано

неостварено

остварено

планирано

неостварено

планирано

неостварено

остварено

0 504 504
0 432 432
0 432 429
0 340 340
0 1708 1705

0 252 252
0 432 431
0 432 426
1 340 339
1 1456 1448

планирано

планирано

Хемија
неостварено

остварено

планирано

РАЗРЕД
∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑ 5-8

остварено

планирано

2 252 253
0 432 432
0 432 433
0 340 340
2 1456 1458

Биологија

Енглески ј

Географија

неостварено

504 502
216 216
216 217
170 172
1106 1107

0 540 540
2 432 432
0 432 435
0 408 410
2 1812 1817

Историја
неостварено

остварено

планирано

РАЗРЕД
∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑ 5-8

остварено

0 324 324
0 324 322
0 324 325
0 204 204
0 1176 1175

Музичка к

мађарски (мат)

остварено

720 720
432 432
432 432
272 272
1856 1856

планирано

остварено

неостварено

српски (немат)

остварено

∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑ 5-8

планирано

РАЗРЕД

српски (мат)

6119
2
5500
8
5932 86
4616 12
22167 108

4.1.2.2.Реализација часова изборне и факултативне наставе и ЧОС

РАЗРЕД

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

ВЕРОНАУКА/ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
веронаука
Веронаука кат
веронаука прав
ислам
Грађанско в

∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑ 5-8

252
216
216
170
854

251
216
216
170
853

1
0
0
0
1

144
108
108
68
428

144
108
108
68
428

0
0
0
0
0

36
0
0
34
70

32
0
0
32
64

4
0
0
2
6

252
180
216
170
818

252
180
216
170
818

0
0
0
0
0

ИЗАБРАНИ СПОРТ
Изабр спортфудбал

Изабр спорткошарка

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

Немачки језик

РАЗРЕД

Изабр спортодбојка

2. СТР. ЈЕЗ.

∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑ 5-8

252
216
216
170
854

252
216
217
170
855

0
1
0
0
1

252
216
180
170
818

252
216
181
170
819

0
1
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

504
396
432
340
1672

499
396
431
338
1664

5
0
1
2
8

ХОР И ОРКЕСТАР
УКУПНО ВИШИ
ИЗБОРНИ

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

оркестар

остварено

хор

планирано

информатика

252
216
216
170
854

252
215
216
169
852

0
1
0
1
2

216
216
216
170
818

216
216
216
170
818

0
0
0
0
0

180
144
108
102
534

180
144
108
102
534

0
0
0
0
0

2340
1908
1908
1564
7720

2330
1907
1909
1559
7705

10
3
1
5
19

158

ФАКУЛТАТИВНИ
Мађарски језик

РАЗРЕД

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

чос

252

251

2

∑-5

288

288

0

216

215

1

∑- 6

144

144

0

216

214

2

∑- 7

72

72

0

170

170

2

∑- 8

136

132

4

854

850

7

5-8

640

636

4

*Детаљан приказ по одељењима у прилогу
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4.1.3.Реализација допунске наставе
4.1.3.1. Реализација допунске наставе у нижим разредима

планирано

одржано

неодржано

број
ученика

планирано

одржано

неодржано

број
ученика

планирано

одржано

90
90
72
90

0
0
0
0

18
13
18
12

90
108
90
90

91
108
90
90

0
0
0
0

31
25
32
24

180
198
162
180

181
198
162
180

0
0
0
0

48
38
50
35

0
36
0
144

0
36
0
138

0
0
0
6

0
0
0
32

342

342

0

61

378

379

0

112

720

721

0

171

180

174

6

32

81

81

0

21

1701

160

број
ученика

планирано

0
0

362
432
349
554
1697

неодржано

број
ученика

25
56

360
432
349
560

одржано

25
56

0
0
4
17

планирано

неодржано

УКУПНО - НИЖИ
одржано

неодржано
број
ученика

90
90
72
90

Српски као нематерњи

∑1
∑2
∑3
∑4
∑14

Енглески

одржано

математика

планирано
∑1
∑2
∑3
∑4
∑14

српски матерњи

неодржано
број
ученика

мађарски
матерњи

0
0
0
6

48
40
55
47

6

190

4.1.3.2. Реализација допунске наставе у вишим разредима

планирано

одржано

планирано

одрзжно

неодржано
број
ученика

одржано

2
0
0
5

15
5
0
12

36
36
36
0

72
36
36
39

0
0
0
0

23
16
12
39

36
18
36
18

36
18
30
18

0
0
0
0

19
12
12
10

0
48
12
48

0
48
17
46

0
0
0
2

0
17
20
13

144

137

7

32

108

183

0

71

108

102

0

53

108

111

2

50

планирано

одржано

неодржано

број
ученика

планирано

одржано

0
0
0
36

11
10
8
35

0
0
0
8

6
9
6
13

12
12
12
0

11
10
9
0

1
2
3
0

3
2
2
0

36
54
54
36

57
54
37
36

0
0
0
0

36
39
14
36

18
27
18
0

19
28
24
0

0
0
0
0

9
21
8
0

36

64

8

34

36

30

6

7

180

184

0

125

63

71

0

38

одржано

планирано

одржано

неодржано

број
ученика

неодржано
број
ученика

планирано

неодржано
број
ученика

одржано

Немачки

планирано

Хемија

0
25
33
14

0
28
36
6

0
0
0
0

0
18
18
6

0
0
20
16

0
0
20
16

0
0
0
0

0
0
23
36

36
72
36
0

30
60
33
2

6
12
6
0

37
51
17
8

72

70

0

42

36

36

0

59

144

125

24

113

планирано

одржано

неодржано

М

С

бр.уч.

246
328
257
204
1035

306
328
250
229
1113

9
14
9
15
47

78
101
75
76
330

70
89
57
97
313
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неодржано
број
ученика

одржано

неодржано
број
ученика

планирано

неодржано
број
ученика

Биологија

одржано

Математика

планирано

Географија

УКУПНО - ВИШИ

∑5
∑6
∑7
∑8
∑ 5-8

неодржано
број
ученика

планирано

неодржано
број
ученика

одржано
70
36
0
31

Физика

∑5
∑6
∑7
∑8
∑58

Енглески

72
36
0
36

Историја

∑5
∑6
∑7
∑8
∑58

српски нематерњи

планирано
∑5
∑6
∑7
∑8
∑58

српски матерњи

неодржано
број
ученика

мађарски
матерњи

4.1.4. Реализација додатне наставе
мађарски
матерњи
одрзано

неодржано

бр уч

планирано

одрзано

неодржано

бр ућ

планирано

одрзано

неодржано

бр уч

планирано

одрзано

неодржано

бр. Уч.

64
0
72
36
36

60
0
72
35
34

4
0
0
1
2

12
2
4
7
5

68
36
36
36
0

66
36
36
36
0

2
0
0
0
0

14
6
7
3
0

0
0
36
36

0
0
30
36

0
0
6
0

0
0
4
8

144
0
0
0
72

138
0
0
0
70

6
0
0
0
2

42
0
0
0
4

144

141

3

18

108

108

0

16

72

66

6

12

72

70

2

4

бр. Уч

планирано

одрзано

неодржано

бр. Уч

планирано

одрзано

неодржано

бр. Уч

0
0
17
17

0
0
9
10

0
0
8
7

0
0
3
3

9
18
29
17

9
18
31
51

0
0
0
0

8
10
14
15

0

28

0

16

34

19

15

6

162

бр. Уч

одрзано

7
5
4
0

планирано

0
0
0
0

39
23
19
12
13

одрзано
12
11
5
0

9
0
0
0
0

планирано
0
0
0
0

255
54
54
36
36
180

0

67

73

109

0

47

бр. Уч

планирано

одрзано

неодржано

бр. Уч

планирано

одрзано

неодржано

бр. Уч

планирано

одрзано

неодржано

бр. Уч

Немачки

неодржано

Хемија

одрзано

Физика

0
0
36
36

0
0
36
36

0
0
0
0

0
0
3
2

0
23
31
9

0
26
31
0

0
0
0
0

0
7
6
0

0
0
20
16

0
0
20
16

0
0
0
0

0
0
6
7

0
0
0
34

0
0
0
30

0
0
0
4

0
0
0
2

72

72

0

5

63

57

0

13

36

36

0

13

34

30

4

2

одрзано

неодржано

М

С

БР УЦ

планирано

УКУПНО

∑4
∑5
∑6
∑7
∑8
∑
5-8

Биологија

планирано
∑4
∑5
∑6
∑7
∑8
∑58

Математика

264
36
54
36
36

Техничко

неодржано

Географија

неодржано

Историја

∑4
∑5
∑6
∑7
∑8
∑58

Енглески

планирано
∑4
∑5
∑6
∑7
∑8
∑58

српски
нематерњи

српски матерњи

396
81
203
277
309

375
111
217
269
319

21
0
0
15
15

27
24
25
44
38

26
22
27
18
23

870

916

30

131

90
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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 и разредни испит је организована пре испита 10 часова.
Припремна настава као вид припремања ученика осмих разреда за завршни испит је
реализована по плану. Наставници из матерњег језика и математике су од 1. фебруара почели
понављање градива на посебним часовима, који су по могућности били уврштени у редован
распоред часова или су се реализовали у блок часовима суботом- због недостатка слободних
учионица. Како је завршни испит обавезан за све ученике, свима је препоручено да похађају
припремне часове али се приближно половина ученика ипак похађала часове нередовно- и то
пре свега због преоптерећености и због немогућности проналажења адекватних термина (у току
недеље нема слободних учионица, а суботом се одржавају секције, додатна настава, стренинзи,
хор, оркестар...
Из предмета за комбиновани тест наставници су држали 2-3 блок часова (по 2 часа) или
су понављање градива реализовали у деловима током редовне наставе због описаних
организационих проблема.
одељења са бројем одржаних часова
Предмет/наставник
Математика
Матерњи језик
мађарски
Матерњи језик
српски

8.a
Гунич Јолан
20
Петраш Теодора
20

8.б
Гунич Јолан
20
Балинт Иштван
20
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8.ц
Гунич Јолан
20
Кираљ Ноеми
20

8.1
Неорчић
Александар 32

8.2
Марковић Зоран
20

Илић Ружа
20

Чубрило Милица
20

4.2. Успех, владање, изостанци
4.2.1.Резултати на такмичењима

0
1
0
1
2
0
0
0
4

награда

похвала

0
0
0
0
2
0
0
0
2

учешће

4.место

2.место

0 6 6 2 1 2
1 5 7 2 1 3
0 7 4 3 4 3
1 0 3 3 2 2
5 2 5 9 5 4
0 5 3 3 4 4
0 2 2 1 6 8
2 1 1 1 6 7
9 28 31 24 29 33

кенгур

1.место

иностранство

3.место

2 0 3 3
0 1 5 4
3 0 1 3
5 3 2 4
15 5 6 3
4 3 1 3
10 5 0 3
6 4 0 3
45 21 18 26

Пласман

покрајинско

1
0
0
0
0
0
0
0
1

школско

верска настава

0
0
0
0
0
0
2
0
2

Републичко

хемија

0
0
0
0
0
0
0
2
2

Окружно

физика

0 0
0 0
0 0
0 0
0 3
0 2
1 3
0 2
1 10

Општинско

биологија

0 0
0 1
0 0
0 3
0 3
0 0
1 0
0 3
1 10

Ранг

географија

физичко васпитање

0
0
0
0
2
0
0
0
2

срп јез као немат

1 0 6 6
0 0 8 7
0 0 8 6
2 1 3 5
0 6 14 8
0 5 5 5
2 5 2 4
0 3 2 3
5 20 48 44

ликовна култура

мађ јез као немат

матерњи-мађарски

математика

1
2
3
4
5
6
7
8

матерњи-српски

разред

предмет

7 3
5 6
4 5
2 5
14 2
3 2
3 2
3 0
41 25

4.2.2.Дипломе
6 ученика осмих разреда је заслужило Вукову диплому, 20 ученика посебну диплому 28
похвалница.
Ђак генерације је Денис Катанчић из одељења 8.б.
Ученици са Вуковом дипломом
8.а
Димитров Николета
8.б
Катанчић Денис
Туру Ребека
VIII/1
Еветовић Нина
Тии Милана
VIII/2
Стојановић Сања
За 5.00 успех од 2-7. разреда подељено је 138 похвалница
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4.2.3. Резултати поправних и разредних испита
Једна ученица је положила разредни испит само из немачког језика јер се преписала у нашу школу из друге школе
где није учила тај предмет:
1. Пејовић Драгица (6.2) – положола разредни испит из немачког језика (оцена 3)
Од укупно 1184 ученика, 16 ученика су остала неоцењена због непохађања наставе. За њих је организована
припремна настава и испити у два дела- у јунском и у августовском испитном року.
1. Шаћири Ванеса (5.2) – није изашла на разредни испит, понавља 5. разред
2. Бериша Ибо (5.1 ) - у јуну је изашао само на писмени део испита из српског, није дошао да полаже усмени
део нити је изашао на испите из других предмета, понавља 5.р.
3. Буњаку Едвин (5.2) –није изашао на разредни испит, понавља 5. Р
4. Буњаку Бајрам (5.3) - није изашао на разредни испит, ни у јунском, ни у августовском року- понавља 5. Р
(био је неоцењен само из 2 педмета)
5. Буњаку Бинета (5.3) у јуну је изашла само на писмени део испита из српског али није изашла да полаже
усмени део. Изашла је још на испит из географије и добила оцену 1 а на испите из других предмета није
изашла, понавља 5.р.
6. Буњаку Шукрије (5.3) у јуну је изашла на испит из српског језика и географије и добила оцену 1 а на
испите из других предмета није изашла, понавља 5.р.
7. Лазић Николета (6.1) у јуну је изашла на испи из српског језика и географије и добила оцену 1 а на испите
из других предмета није изашла, понавља 6.разред
8. Проле Душан (7.1) није изашао на заказани разредни испит, понавља 7. разред
7 ученика( 0.5%) ученика је упућено на поправни испит у августу. 5 ученика је положило испите а 2 ученика нису и
понављају разред.
1. Сабо Родерик (4.ц) је положио поправни испит из мађарског језика (оцена 2)
2. Бериша Енис (6.1) није положио испит из српског језика (оцена 1). Поднео је жалбу деиректору школе и
поново пред другом испитном комисијом полагао испит и поново добио оцену 1. Понавља 6. разред
3. Кантор Ален (6.1) положио је поправни испит из српског језика (оцена 2)
4. Лакатош Себастиан 6.б положио је поправни испит из мађарског језика и математике (оцене 2,2)
5. Хавар Данијела 7.3 положила је поправни испит из биологије и хемије (оцене 2,2)
6. Османи Решат 7.2 није положио је поправни испит из српског језика (оцена 1), понавља 7.р
7. Марковић Денијел 7.1 положио је испит из српског језика (оцена 2)
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4.2.4. Постигнућа ученика 8. разреда на завршном испиту
Завршни исппит је полагало свих 97 ученика осмог разреда: 45 ученика на мађарском и 52
ученика на српском језику. Преглед резултата ученика
Матерњи језик - просечан бод 9.2
Математика - просечан бод 8,8
Комбиновани тест - просечан бод 9.1
мађарски
српски
мађарски
српски
мађарски
Српски
0-4.5
3
11
8
15
1
3
5-9.5
16
21
14
13
22
29
10-14.5
30
10
18
14
25
13
15-20
2
3
8
2
4
0
просек на
просек на
просек на
просек на
просек М
просек С
крају шк.
крају шк.
крају шк.
крају шк.
одељења
одељења
год 3,31
год 3,02
год 3,65
год 3,3
око 4,08
око 3,92
МАТЕРЊИ ЈЕЗИК
мађарски
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20

•
••
•
••
•
••••
•••
••••
•
•
••••••
•••
•••••
•••
•••
••
••••
••
•
•
•

српски

•••
•••
••
•
••
••
•
•
••••
••
•••
••
••••
••
•
••
•
•
•••
•
•
•
••

МАТЕМАТИКА
мађарски

••
•
•••
•
•
•••
•
•
•
•
••
••
•••
•••
••
•
••
••
•••
•
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•

српски

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
мађарски

•
•••••
•••
•••
•
••
•
•
•
••
•••
••
••
•
••
•
••
•
•
••
•••
••
•
•

српски

••
•
••
•
••••••
••
•••
•••••
•••
••
•••••••
••••
•
••••••
•••
••
•
•
•
•

•
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•
•••
•
•••••
•••
••••••
••
•••
•••••
•
•••
•
•••
•
•
•
••
•

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20

Успешност ученика осмог разреда при упису у средњу школу на жељени профил:
Листа жеља :
Ред.бр.жеље
Бр.уч.
%
1. жеља
69
80
2. жеља
13
15
3. жеља
1
1,15
5. жеља
1
1,15
6. жеља
1
1,15
9. жеља
1
1,15
20. жеља
1
1,15
свега
87
Поред тога још 5 ученика су се уписала у гимназију за талентоване средње школе у
иностранству- или у специјалне школе као што су музичка школа или школаски центар за
слушно оштећена лица што је за њих била прва жеља.
УПИСАНА ШКОЛА
ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ”
ТЕХНИЧКА Ш.
„ИВАН САРИЋ”
ЕКОНОМСКА Ш
„БОСА
МИЛИЧЕВИЋ”
ХЕМИЈСКО
ТЕХНОЛОШКА
ШКОЛА
СРЕДЊА
МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА
ПОЉОПРИВРЕДНА
БАЧКА ТОПОЛА
КОСТОЛАЊИ
Општи тип
Н. КНЕЖЕВАЦ
ПОЛИТЕХНИЧКА

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ
С
М
•••
•••••••

ТРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ
С
М

УКУПНО
С
М
3
7

••••••

•••••••••••••

••••••••

14

13

•••••••

••••••••••

•

8

10

•••

•

3

1

••

••••

2

6

••

••

2

2

••

••

2
•

•••••••

•••••

•

8

30
44
10
3
Код дечака најпоуларнија је средња техничка школа, затим политехничка, а код девојчица средња
економска школа, гимназија, затим средња медицинска школа и политехничка.
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1
5

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑1-4
∑2-4
∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑viši
1-8

169
170
137
172
648
169
127
143
97

166 98.2%
4.28 170 100.0% 91 53.5% 51 30.0%
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Ukupan broj učenika
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4.2.6.Успех ученика на крају школске 2013/14.године
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INDIVIDUALIZACIJA
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4.2.6.Владање и изостанци ученика
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5. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
5.1. Екскурзије
Ове школске године нисмо организовали екскурзије
Пајица Башић
5.2.Рад продуженог боравка
Продужени боравак
При школи ради 4 група продуженог боравка, 2 групе у централној школској згради и 2 групе у
издвојеном објекту у Шабачкој улици.
Боравак је намењен претежно деци 1-2. разреда, али га похађају и ученици 3-4 разреда, а
изузетно (по изричитом захтеву родитеља) и поједини ученици петог разреда. Боравак је
отворен сваким радним даном од 8.00-16.00 часова. Учитељи раде у две смене, од 8-14 и од 1016 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.
У Централној згради било је уписано 40 ученика, 21 дечака и 19 девојчица ( 36 првака и 4
ученика из других разреда).Осим уписаних ученика у дневник, долазило је 50-ак ученика који су
похађали боравак у зависности од смене редовне наставе.
Деца која су редовно похађала боравак добијала су бесплатну ужину. Сем тога организована је
набавка ручка за заинтероване ученике из ресторана“БОН АПЕТИТ“ - број деце који су ручали
у школи је око 5.
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 раде диференцирано.
У згради у Шабачкој улици било је уписано 40 ученика, 20 дечака и 20 девојчица ( 20 првака
и 20 ученика других разреда). Осим уписаних ученика у дневник, долазило је још 30 - ак
ученика који су похађали боравак у зависности од смене редовне наставе.
У Шабачкој улици боравак је опремљен друштвеним играма, дидактичким играма, играчкама,
књигама, ЦД плејером, и местом за учење и рад деце, унутар боравка је и лавабо. Како боравак
похађа велики број деце из културно - социјално нестимулативне средине и са слабим
познавањем језика наставе (деца ромске националности) рад се одвија диференцирано и
обухвата и учење српског језика и посебне прилагођене програме.
За божић 2013 године у школи је организован хуманитарни божићни концерт чији приход
(око10 000 динара) потрошен је на куповину дидактичких игара која дижу рад у боравку а и у
настави на виши ниво, а у раду са децом са посебним потребама су неопходни и са њима је
могуће компензовати заостајање због сиромашнијег културног и социо-економског статуса
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многих породица. Овим средствима је највише била опремљена школа у шабачкој улици јер су
тамо највише ромска деца која код куће немају приступ таквим играчкама. Након ове акције
едукативни центар рома је школи донирао још 10 000 динара да се купе још едукативне играчке
што је и одрађено и они се редовно користе у боравку, и у настави са свом децом, а највише са
децом који градиво савладају по ИОП-у.
Школа има поткровље за које постоји план адаптације за адекватнији, простран боравак.

5.3.Реализација слободних активности
5.3.1. Реализација рада слободних активности у првом циклусу
Детаљан преглед реализације рада слободних активности је приказан у оквиру извештаја актива
за ШРП под тачком 3.9.2. у овом извештају
5.3.2.Реализација рада слободних активности у другом циклусу
У школској 2013/2014. од укупног броја деце у нижим одељењима слободне активности је
похађало 635 ученика што је 98,15%. Као и прошле године, највећи број деце похађа слободне
активности из области ликовне културе.
У првом пројекту, Квизу знања, учествовало је 117 ученика и тим од десет наставника, у другом
пројекту Етно дани учествовало је 35 ученика, тим од десет наставника и школски оркестар
директно у сачињавању програма док су сви ученици виших разреда присуствовали
програмима. Свакодневно се програм, тих пет дана, реализовао два пута у преподневној смени и
два пута у послеподневној смени. Пројекат Уређујемо школу спроведен је у подручној школи на
Келебији где су учпеници са родитељима и учитељима уређивали школско двориште и садили
нове саднице. Пројекат Игре без граница није одржан због ванредног стања у држави. Уместо
њега наставница биологије водила је децу у шетњу по Фрушкој гори. У овој шетњи учествовало
је 5 ученика 6. разреда.
Организација пројеката је активирало и оне ученике који су често иначе пасивнији и не
учествују у секцијама. У овим пројектима су учествовали сви ученици бар као публика.
Због недостатка слободних просторија ово је једини могући начин а чини деци привлачан начин
реализације секција и наставићемо са пројектном наставом.
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5.4.Рад ученичких организацдија школе
5.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЦРВЕНОГ
КРСТА ЗА ШК. 2012/13.ГОД.
1.Списак чланова : Мезеи Лидија , Глигорић Снежана (председник)
2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 3, одржано 3 (2.9.2013. , 3.02.2014. и 6.05.2014..)
-Радни договор: планирано 4, одржано4
-Рад на документацији: планирано 3, одржано 3
-Праћење постигнућа: планирано 2, реализовано2
-Анализа, евалуација: планирано 2, одржано2
Врста
активности
Безбедност

Првапомоћ
и
реалистички
приказповре
даобољења
и стања
Здравље
Здравље
Солидарнос
тнаделу
Хуманитарн
а акција

Опис
програма/активно
сти
Безбедност деце у
саобраћају
Блоксекцијезапрву
помоћ

Међународни дан
против сиде

Време
и место

Начин
Носиоци програма
реализације

Учесниц
и

Септемба
р
хала
спортова
2,полугод
иштепрос
торије ЦК

Предавањејавничас
,,Пажљивко,
,
Предавање и
практичкаоб
ука

Општина у
сарадњисаМинистар
ствомпросвете

Први
разреди

Ученици 7. И 8.
Разреда ,предавачи ,
наставницибиологије

Ученици
7. и
8.разреда

Тематски
час

Наставници и
7.-8.
ученици виших
разреди
разреда
Центарзасоцијалнира 6 .разреди
д

14.децемб
ар,
учионица
Трговинаљудима
12.12.201
3.учиониц
а
Срединамаја
Просториј
еЦК ,шк.
зграда
Прикупљањесредст У току
авазаугроженеизпо маја
плвомзахваћенихп
одручја

предавање
Прикупљањ
еновца

Учитељи ,
наставниции
ученици
Прикупљањ Запослени из наше
есредставаза школе,ученици
хигијену
,одеће ,
хране….

Ученици ,
наставни
ци
Запослен
инашешк
оле ,
ученици

ЗаЦрвени крст у оквируакције,,Солидарностнаделу ,, за2013.-14. годину уплаћено је
26.164дин12.05..2014. Црвени крстјепланираодакао и ранијихгодина, у оквируакције,,
Солидарност на делу“ која се проводи у недељи Црвеног крста, а укључене су све
образовне установе, након акције а на основу прикупљених новчаних средстава за ученике
свих узраста из социјално угрожених породица, организује одлазак на Тестеру.
Овегодинетасредствасупреусмерена у хуманитарнесврхезаугроженеизпоплављенихподручја.
Такођејенашашколаузелаозбиљноучешће у прикупљањусредставазахигијену ,хране и одеће у
истесврхе.Bеликибројученика je , узподршкусвојихродитељаје ,даосвојдопринос.
Председник:Глигорић Снежана
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5.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЂАЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА ЗА ШК. 2012/13.ГОД.

1.Списак чланова:
Координатори: Весна Вајс, Етел Зуберец, Флориан К. Лашанц, Нора Еветовић
Чланови: по 2 представника свих 7. и 8. разреда: Леа Грешак и Викториа Сабо (7.а), Ерик Хорват и Клаудиа
Бабијановић (7.б), Михаела Шкорић (7.ц), Кристиан Буквић и Ања Шимоковић (7.1), Милица Панић и Мартина
Караматић (7.2), Марко Андрек и Николета Рачмањ (7.3), Николета Димитров и Николет Ронаи (8.а), Ребека
Петровић и Лаура Паточкаи (8.б), Даниел Мачковић и Робертина Кекењ (8.ц), Валентина Недељков и Анабела
Ковач (8.1), Невена Савић и Наоми Нађ (8.2)

2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано:1 одржано 1
-Радни договор: планирано 5, одржано 5
-Рад на документацији: планирано 1, одржано 1
-Праћење постигнућа: планирано 2, реализовано 2
-Анализа, евалуација: планирано1, одржано 1
Врста
активности
седница

Опис
програма/активности
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:
Жаклина Кунст из 8.б
-за заменика
председника: Невена
Савић,7/2
-записничари: Николета

Време
и место
27.9.2012.
у 12,40
школа
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Начин
реализације
Договор,
бирање
чланова
парламента

Носиоци
Учесници
програма
Весна Вајс, Етел Остали
Зуберец
чланови
парламент
а
– ученици
и Гордана
Поњаушић,
правница
школе

Димитров 7.а и Нора
Х.Шаму 7/1
3. Поводом предстојеће
Дечје недеље чланови
парламента су давали
предлоге могућих
активности, што је и
прихваћено и остварено
у поменутој акцији.
4.Разно: договорено је
да се парламентарци
састају по потреби, чак и
више пута месечно ако
треба;
предложене су
сл.активности: вашари у
школи, акције
прикупљања помоћи
ученицима,
организација журки за
Дан вештица,
Валентиново итд.
рад на
1.Израђен је и усвојен
18.10.201
документацији, план и опрограм рада
2. у 12,40,
радни договор парламента за
школа
шк.2012/2013.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.
3. Договорена је
организација маскенбала
поводом Дана вештица:
биће организован
27.10.2012.г, услов за
улазак на журку је да се
свако појави у некој
масци; улазница је 50
динара, а Ђачки
парламент преузима
бригу око поделе пића и
карата. Бираће се
најлепша маска и
костим од стране
стручног жирија и биће
додељене и пригодне
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Извештавање, Жаклина Кунст,
договор
Невена Савић

Остали
чланови
парламент
а, коо
рдинатори

радни договор

радни договор

праћење
постигнућа

награде.Уз дежурне
ученике дежураће и
наставници.
1. Договор око
организације
„Микулаш-журке“ тј.
Вечери Деда Мраза:
вече је планирано за
7.ецембар 2012; сви
присутни морају на себи
имати нешто црвено; ДЈ
ће бити Немања Сабо,
ученик 7.разреда;
чланови парламента и
наставници дежурају;
1. Договор у вези са
Божићним вашаром:
одржаће се 19. децембра
у обе смене; изабрани су
дежурни ученици;
напоменуто да се осим
украса на поонуди могу
наћи и колачи.

21.11.201
2.у 12,40,
школа

Договор

Жаклина Кунст,
Невена Савић,
Немања Сабо

Остали
чланови
парламент
а, коорд
инатори

11.12.201
2. у 12,40;
школа

Извештавање, Жаклина Кунст,
договор
Димитров
Николета,
Невена Савић

Остали
чланови
парламент
а, коор
динатори

Извештавање,
договор,
расправа,
извештавање

Жаклина
Кунст,Димитров
Николета,
Невена Савић

Остали
чланови
парламент
а, коорд
инатори

договор

Жаклина Кунст,
наст.Весна Вајс

Остали
чланови
парламент
а, коорди
натори

1. Извештај о раду
5.2..2013.
Ђачког парламента у
у 12,40;
првом полугодишту
школа
поднела је Жаклина
Кунст и констатовано је
да су све активности
зацртане за прво
полугодиште остварене,
осим организовања
хуманит.акције
прикупљања
друштв.игара,прибора за
потребе дневног боравка
школе,
2. Договор око прославе
Дана заљубљених –
одлучено је да се ове
године не организује
овај бал због
изненађујуће
незаинтересованости
ђака

радни договор
1. Договор око
организације Ускршњег
вашара – пошто ове
године Ускрс

12.3.2013.
у 12, 40;
школа
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праћење
постигнућа

радни договор

(католички и
православни) пада у два
различита датума,
договорено је да се
Ускршњи вашар одржи
28.3.2013.г по већ
устаљеном плану (у обе
смене, продаја украсних
јаја, честитки и колача).
Ове године гости наше
школе биће и ђаци
Средње школе Жарко
Зрењанин средњошколци активни
у радионицама ове
школе, који ће
представити своје
производе.
1. Извештај око
17.4.2013.
Ускршње продаје јаја:
у 12,40,
продаја јаја била је
школа
успешна, сакупљени
прилози биће
искоришћени за помоћ
ученицима ; веома добро
поршла је сарадња
између нашег
Парламента и ОиСШ
„Жарко Зрењанин“ из
Суботице и планирано је
да се та сарадња
обавезно и настави у
будућности.
3.Договор око изложбе
карикатура – 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
15.5.2013.
1. Договор око помоћи
у 12,40,
ученицима: договорено
школа
је да се од прилога
којима располаже
Парламент помогне
ученицима који не могу
у целости да исплате
екскурзију као и да се
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извештавање

Жаклина Кунст,
Невена Савић

Остали
чланови
парламент
а, коорди
натори

договор

Жаклина Кунст,
Невена Савић

Остали
чланови
парламент
а, координ
атори
и
директорк
а школе

помогне оним
матурантима који не
могу да исплате вечеру;
директорка је замолила
ученике да буду
активнији око
прикупљања школског
прибора и да се од
прилога даео средстава
намени и за поклон ђаку
генерације.
анализа,
1. Извештај о раду
23.5.
Извештавање, Жаклина Кунст, Остали
евалуација
Ђачког парламента у 2013,
анализа,
Невена Савић
чланови
2012/2013. поднеле
12,40;
евалуација
парламент
су Жаклина Кунст и школа
рада
а,
Невена Савић:
координат
организовани су
ори
Божићни и Ускршњи
вашар, ученици су
активно учествовали
у организацији
маскенбала за Дан
вештица и Микулаш
бал; остварена је
сарадња са ОиСШ
„Жарко Зрењанин“
из Суботице.
Оцењено је да је
акција прикупљања
школског материјала
могла бити и у већем
одзиву и предложено
је да се настави и
следеће школске
године.
2. Рад чланова
Ђачког парламента у
овој години је
оцењен успешним.
Начин праћења остваривања активности: записници, фотографије (документоване на сајту
школе)
Носиоци праћења : координатори и председник и заменик председника Парламента
Извештај саставила: Весна Вајс, координатор Ђачког парламента
У Суботици, 28.6.2013. г.
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5.4.3. Извештај о реализацији рада Дечјег савеза за 2013/2014. школску годину
1. Списак чланова:
Председник: Дунаи Атила
Чланови: Љуљана Радојчић, Бурањ Ирен, Јухас Шандор, Гал Ангела
2. Рад Дечјег савеза је реализован према годишњем плану донетом на првој седници чланова Дечјег савеза на
почетку школске 2013/2014. године. План је био једногласно прихваћен. План је усмеравао рад Дечјег
савеза на развој инициативе, самосталности и креативности ученика.
Чланови Дечјег савеза су планирали следеће активности за 2013/2014 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. У току школске године одржано је укупно 6 седница. На тим састанцима смо
анализирали програме и активности након реализације, расправјали о актуелним 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.
Дечји савез је учествоволо у организованју следећих програма
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Врста активности

Опис програма/
активности

Време
и место

Начин

Радни договор
Састанак
Поделу послова

Радни договор
Састанак
Поделу послова
Радни договор
Састанак
Поделу послова
Радни договор
Састанак
Поделу послова
Радни договор
Састанак
Поделу послова
Радни договор
Састанак
Поделу послова

Дечија недеља

7-11.октобра 2013
Школа и околина.

Организовање
разних представа

- октобар
- децембар 2013.
- јануар 2014.
Школа или месна заједница

Конкурси

Током целе школске године
Школа

Посета представа
Спортска
такмичења

Такмичења

Децембар 2013.
Март 2014.
Школа, Градска
библиотека

Очување природе

Током целе школске године
Школа и околина

Јавне наступе

Септембар 2013, јун 2014.
школа

Забавне
активности

Током целе школске
године,
Школа

Радни договор
Састанак
Поделу послова

Радни договор
Састанак
Поделу послова
Радни договор
Састанак
Поделу послова

Током целе школске године
Школа , позориште,
биоскоп
Септембар 2013.
Мај 2014
Наша школа и друге школе.
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- хуманитарна акција
„Динар за дистрофичара“
- позоришна-биоскопска
представа
- цртање по асфалту ( нижи
разреди)
- покажи шта знаш
- пријем првака у Дечји
савез
- размена улога ученикнаставник
- спортски дан
- „Сунчана јесен“ приредбе за баке и деке
- Божићна представа
-Свети Сава
- Учешће на разним
ликовним и литерарним
конкурсима
- посета позоришним и
филмским представама
- сарадња са школским
секцијама и спортским
клубовима
- Учешће на разним
такмичењима општинског,
окружног и републичког
нивоа
- Такмичење рецитатора
„Nemes Nagy Ágnes“
- „Кенгур без граница“ –
међународно такмичење из
математике
- уређење школсог
дворишта
- 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(организовање
плеса, игранки )
- етнодан
- игра без граница

Носиоци
програма

наставници
и ученици

наставници
и ученици

Учесници

ученици

Ученици

Наставници
и ученици

Ученици

Наставници
и ученици

Ученици

Наставници
и ученици

Ученици

Наставници
и ученици

Ученици

Наставници
и ученици

Ученици

Наставници
и ученици

Ученици

Наставници
и ученици

Ученици

6.ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

6.1.Реализација програма професионалне оријентације
6.2. Реализација програма здравствене превенције
6.3. Реализација еколошких програма и пројекта школе
6.4. програма Peaлизација програма учења језика и припреме за школу
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6.1. Реализација програма професионалне оријентације
Школа је од октобра 2011 године у пројекту „Професионална оријентација - прелаз у
средњу школу“, у оквиру ког се радило на овој теми у оквиру тематских радионица као и на
часу одељењског старешине, ликовне културе и матерњег језика. Детаљан извештај тима за
професионалну оријентацију се налази под тачком 3.10.4.
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“.
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 местау следећим средњим школама:
- Средња техничка школа „Иван Сарић“
- Хемијско-технолошка средња школа „Лазар Нешић“
- Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолањи“
- Економска средња школа „Боса Милићевић“
- Економска школа „Глобал“
- Гимназија „Светозар Марковић“
И ове школске године је био организован Сајам образовања у Техничкој школи „Иван
Сарић“ где су ученици на једном месту могли да се упознају са образовним профилима и
смеровима, ученичким радовима, те да добију ближе информације о суботичким средњим
школама.
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.
Педагошко-психолошка служба је испитала општу интелигенцију и посебне способности,
као и професионална опредељења 62 ученика осмих разреда (од укупно 97). 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.
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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 . (Систематским прегледом стоматолога
обухваћени су били ученици 5. разреда у септембру и новембру 2013. год., а ученици првог
разред у фебруару 2014., )
Ученици су били обухваћени систематским прегледом у школском диспанзеру (ученици 7. и
8. разреда у новембру, ученици 5. разреда у фебруару, 6. разреда у априлу и мају)
Патронажна сестра је редовно обилази све разреде, прегледала ученике и држала предавања
о актуелним темама.
За ученике шестог разреда одржано је предавање о променама у току пубертета у марту
2014.
У Саветовалишту за младе ученици шестог, седмог и осмог разреда су учествовали у
радионицама о исхрани, превенцији болести зависности и насиљу.
Ученици осмог разреда, у периоду између 03. и 07.3.2013. године, у 7 група, посетили су
интерактивну изложбу „Metamorphozis“, у фондацији за менталну хигијену младих „Еxspectо“,
на тему превенције наркоманије.
Ученици средње медицинске школе су у оквиру предмета здравствено васпитање
одржали радионице ученицима од 1. До 8. Разреда у свим одељењима централне школе који су
ученицима били веома занимљиви и приступачни- због тога што су им знање пренели вршњаци,
а не одрасли као обично.
6.3. Реализација еколошког програма и пројекта школе
Садржај

Време
реализације

Учешће у акцији Градске чистоће прикупљање пластике, лименки

Окт.

Учешће у акцији „Лименке
сакупљај, околину сачувај“

континуирано

место

начин

школа

школа

Прикупљање
секундарних
сировина
Прикупљање
сировина у стално
постављене
контејнере
Израда одевних и
украсних
предметарециклажа
предавање

школа

квиз

Средња
Хемијска
Школе
Школа и
Средња
Техничка
Школе

посета

школа
школа

Израда Eко декорације за празнике

Дец.

Компостирање
Еколошки квиз

Фебр.

„Селектовање одпадних
материјала”

фебр

Прављење Eко-кутка и плаката у
школи

март

Донација непотребних штетних и
опасних хемикалија средњо
техничкој школи

август
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Носиоци,
Реализатори
Чистоћа,
ученици, запослени
Вајс Весна, Ђачки
парламент
Цинклер Кнаст.хемије Зуберец
Етел-наст.биологије
Предавање
директорице
„Регионалне
депоније” д.о.о.
Координатор
еколошке секције
ЦинклерК,
Еколошка секција
ЦинклерК, диретор
Ср. Тех. Школе

6.4.Извештај о програму учења српског језика и припреме за школу
1. ДАН – среда, 20.08.2014.
ТЕМА : Упознавање
- упознавање са родитељима
- упознавање ученика са учитељицама и
педагошким асистентом
- упознавање са школом и двонедељним
програмом рада са децом
- Цртамо на таблу природу

-

слушамо песму о бојама
показујемо изговарамо речи (делови тела)
елементарна игра ,, Брзо покажи”
понављамо понашање у школи, и
оријентација
заједничка игра у дворишту

4. ДАН- понедељак, 25.08.2014
ТЕМА : Бројимо и оријентација
- игрице за загревање Аео аео, лети лети…
- вежбе за фину моторику
свирамо клавир,пада киса дува
ветар,бројимо на носу
- оријентација горе, доле, лево, десно

2. ДАН – цетвртак , 21.08.2014
ТЕМА : Упознајмо школу
- игрица за загревање
- упознајемо школску зграду и двориште
- обилазак просторије у школи
- говорна вежба
- шта све има у учионици
- понашање у школи
- како користимо свеску
- како користимо прибор

5. ДАН – уторак, 26.08.2014
ТЕМА : Како видим себе и понављање
- игрице за загревање
- вежбе обликовања
- говорна вежба : описујем себе
- цртам себе – користимо боје
- елементарна игра ,, Дан-ноћ”
- да се подсетимо – лево, десно
- бројање до 10

3. ДАН – петак, 22.08.2014.
ТЕМА : Учимо да бојимо и делови тела
- игрица за загревање
- учимо боје

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 2014. Год. од 15 деце колико их је препоручено од стране педагошкопсихолошке службе, 6 ученика се није појавио ни један дан. 11 ученика су нередовно долазила
4. И 5. Дан ниједно дете није дошло.
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.

РЕАЛИЗАТОРИ ПРОГРАМА :
Слађана Гагић
Маја Дамнјановић
Ангела Салма Ковачевић
Кертис Кајтаз
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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
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
7.1.Сарадња са другим установама
Остварена је добра сарадња са Заводом за заштиту здравља, Здравственим центром,
Патронажном службом, Развојним саветовалишптем, фондацијом менталне хигијене- Еxpecto,
Цeнтром за социјални рад- и са дневним центром, одељењем МУП за малолетничку
делинквенцију, Едукативним центром рома, припадајућим месним заједницама: Келебија,
Зорка, Пешчара, Ново село и Дудова шума, (и ове школске године је традиционално одржан
програм „Сунчана јесен живота“ ) Црвеним крстом (Настављена је сарадња и са суботичким
Црвеним крстом, учествовали смо у сабирним акцијама. 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,
Америчким кутком,..
Сарађујемо са Локалном самоуправом, Покрајинским секретаријатом за образовање, Градском
управом-Секретаријатом за друштвене делатности, Школском управом у Сомбору и у
Суботици.
Школа „Сечењи Иштван“ је од 2003. год. до данас домаћин окружног и републичког такмичења
из мађарског језика.
Школа је била домаћин бројних манифестација, такмичења, семинара.
Добра је сарадња успостављена са свим основним и средњим школама у Суботици и у
Војводини, са предшколском установом Наша радост., са Учитељским факултетом у Суботици
(наша школа представља вежбаоницу за студенте), 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.
И ове године је реализована сарадња са Учитељским факултетом на мађарском језику у
Суботици, ту се одвија стручна пракса и методичка припрема, хоспитовање студената, а
ученици нижих разреда на мађарском језику су укључени у пројекте учитељског факултета: Пидан (14. март), дан екологије- радионице у мају и чувари природе- израда плаката .
Хронолошки преглед сарадње школе са институцијама локалне заједнице је евидентиран у
оквиру календара значајних активности
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7.2.Сарадња са родитељима
Вид сарадње са родитељима:
- Савет родитеља (реализовано је 3 састанка)
- Разредни и заједнички родитељски састанци - 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 4
родитељска састанка са презентацијом школе које су реализовали Магда Фехерваридиректор школе, Ирен Бурањ-заменица директора, Маргарета Уршал-педагог, Изабела Секе
Сабо- психолог и будући учитељи 1. разреда)
- отворени дани
- 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
- Укључивање родитеља у организоване школске акције и приредбе
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7.3. Школски маркетинг
Сарадња са медијима је и школске 2012/13 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
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
Ученици нижих разреда на мађарском језику су укључени у пројекте учитељског факултета:
Пи- дан (14. март), дан екологије- радионице, и чувари природе- израда плаката .
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 “ 2012/2013.
3. „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“
4.

„Ни црно ни бело“
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