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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)
-

Зaкoн o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу ( „Службeни глaсник РС“бр.55/2013)
Стaндaрди квaлитeтa рaдa oбрaзoвнo-вaспитних устaнoвa (Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa oбр.и вaсп.,
2010)
Стaтут шкoлe

- Годишњи план школе за школску 2015/16. годину
- Школски програм (за период шк.2014/15-2017/18год.)
- Развојни план школе (за период 2014/15-2017/18 год.)
- Школски календар (за шк.2015/16.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.
Прeмa oдрeдбaмa Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa Гoдишњим плaнoм рaдa
шкoлe утврђуjу сe врeмe, мeстo, нaчин и нoсиoци oствaривaњa прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Пoлaзнe oснoвe рaдa шкoлe чинe:
1. Услoви у кojимa шкoлa oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд;
2. Друштвeнa и сoциjaлнa срeдинa у кojoj учeници и њихoви рoдитeљи живe и рaдe;
3. Дoсaдaшњи успeх учeникa шкoлe и њихoвo дaљe нaпрeдoвaњe;
4. Кaдрoвскa структурa нaстaвнoг и нeнaстaвнoг oсoбљa зaпoслeнoг у шкoли;
5. Maтeриjaлнo-тeхнички услoви рaдa шкoлe.
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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 васпитно-образовног 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 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 4 рачунара
-сви кабинети су опремљени наставничким рачунаром, Интернет конекцијом и видео-бимом
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 већ монтирани клима уређаји
који се одржавају у зависности од потреба и материјалних могућности школе, а планирамо
обезбедити клима уређај у свим учионицама у поткровљу.
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Опремљеност учионица разредне настасве рачунарима и Интернетом :
- свих 6 учионица опште намене су опремљене наставничким рачунаром, Интернетконекцијом и видео-бимом (учионице бр. 6, 9, 25, 26, 27, 29.) Учионица бр. 9 је опремљена и
интерактивном таблом.


















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-налазило се у мирном издвојеном крилу школске зграде,
у великој добро осветљеној 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 Ове школске године је боравак обогаћен рачунарем са интернет конекцијом
(детаљнији опис активности налази се под „Пропратни садржаји“)
Библиотека са читаоницом и медијатека 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, 2 рачунара, фотокопирапаратом. Један рачунар, штампач и фотокопир апарат служи за припремање документације
и материјала наставника.
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 Интернет-конекцијом.
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 и рад са мањом групом ученика- 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 3 рачунара и 2 штампача и телефоном
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
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Извршени радови у Централној школи у протеклој школској години
Континуирано се ради на одржавању зграде и опреме:
- делови паркета се континуирано одржавају а зидови крече (5 учионице и један ходник је окречено
у потпуности а остали се одржавају по потреби)
- редовно се поправља и сервисира фотокопир-апарат
- сервисирани су рачунари као и видео-надзор и постављен је нови систем надзора са новим
дигиталним камерама
- поправљени су: водоводне инсталације, дотрајале или оштећене школске клупе и столице, олуке и
ламперије на једној половини у сали за физичкој, све ролетне, делови кровова
- купљен је још један лаптоп и захваљујући овоме све учионице су опремљене лаптппима и
пројекторима.
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 игралиште је опремљено потребним справама- реквизитима и постављени су
голови на спортском терену.
Грејање зграде је решено на гас од 15 октобра 2014.
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 од којих је један опремњен рачунарем и видео бимом
 1 информатички кабинет са 10 рачунара и са наставничким рачунарем.
 1 учионица за продужени боравак опремљен радним столовима, струњачом за одмор,
ормарима за одлагање прибора за ликовно стваралаштво, књигама, дидактичким играма,
играчкама, ТВ апаратом рачунарем са интернет конекцијом
 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 сви стари, дотрајали прозори промењени: монтирани су нови ПВЦ прозори
чиме су се знато побољшали услови за рад- боља термо и звучна изолација

Током протекле школске године у објекту у Шабачкој улици извршени су следећи радови:.
- редовно се поправља и сервисира фотокопир-апарат
- одржавање објекта и ситне поправке се раде континуирано током године (поправка капије, ограде
покретног зида између учионица и др.)
- постављене су две нове камере уместо икрадених
- постављена су нова врата које се саме закључују и могу се отворити само са унутрашње стране
- изграђен је пројекат за изградњу нове ограде који омогућава изградњу у две фазе
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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 гас. 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 и видео бимом
 просторија за фискултуру од 36 м²
 зборница, са наставничким рачунаром
 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
- поправљена је капија и ограда
- постављене су две камере.
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 гас.
Обезбеђене су камере за видео надзор, монтирање истих се планира у следећој школској години.
У школском објекту ослобођена једна пространа учионица који се користи као фискултурна сала.
Овим је знатно олакшан рад нарочито кад је напољу хладно или мокро.
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
1 фискултурна сала која се постепено опрема.
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.
- Постављене су две камере (код предњег и задњег улаза)
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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, инструментима, техничким средствима, уређајима . Извори средстава су буџет,
локална заједница, а све више се намеће потреба самосталног изналажења средстава од донатора, учешћем
у разним пројектима и конкурсима.
Набавка опреме у школској 2015/2016 године










Школа је купила:
1 рачунар
5 лаптопова
1 фотокопир апарат (Салаи школа)
1 ел.косилица
2 самоходне косилице
Уграђен интерфон
1 систем за видео надзор
Угаона брусилица и вибрациона бушилица, урађено повезивање појединих рачунара у мрежу
и у ту сврху је набављен рутер

2011. године Министарство за телекомуникације и информативно друштво у оквиру Програма
„Дигитална школа“опремила је информатички кабинет са рачунарима и дала на коришћење школи по уговору
следећу опрему: 5 радних места (комплетно опремљених) у информатичком кабинету на Келебији, 10 радних
места (комплетно опремљених) у информатичком кабинету у Шабачкој школи, 30 радних места (комплетмо
опремљених) у информатичком кабинету у централној школи. Наставници су обучени за коришћење
дигиталног кабинета, укључијући покретање Мулти Поинт Манагер-а. Од ове школске године ови рачунари су
прешли у бласништво школе.
Донација града Минхена: 55 клупа, 82 столице, 5 ормарића.
Донација пекаре пролеће: апарат за еспресо, микроталасна пећница и штедњак.
Градска Управа извршила набавку за школу: систем за видео надзор (2 камере Келебија, 4 камере
Централна)

1.1.3.Опремљеност школске библиотеке и медијатеке
Школа има библиотеку са читаоницом и медијатеку у централној школској згради.
Библиотека и медијатека заузимaју укупну површину од 63.5 м² а читаоница 25.9 м² Стоји ученицима
и запосленима на располагању сваким радним даном од 9.00-15.00 часова.
Библиотека је опремљена књигама класичних и савремених дечјих писаца, научнопопуларним насловима, енциклопедијама, лексиконима, речницима, стручном педагошкопсихолошком литературом. Књижни фонд библиотеке се континуирано обнавља. Библиотека је на
крају школске године имала 30075 књига, од чега ученички фонд чини 19 736 наслова, а наставнички
фонд 10 339- током школске године библиотички фонд је обогаћен- за 500 нових књига и
публикација, часописа.
Школа поучена искуством из школске 2014/15 кад многи ученици нису вратили све
уджбенике и радне свеске и то најчешће они ученици који су напустили школу (и земљу), или су их
пак вратили у таквом стању да то већ други ученици нерадо узимају. Тако школа током дечје недеље
организује акцију да деца поклоне старе уџбенике, лектире, а и идруге књиге који им не требају
школској библиотеци, а наравно има ученика и родитеља који своје старе књиге поклањају млађима
и ван ове акције.
У библиотеци се налази штампач и фото-копир апарат за потребе наставе, као и рачунар са
интернет конекцијом.
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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 бесплатну ужину за
угрожене ученике, зато се од школске 2012/13 године значајно повећао број ученика који у школи
узимају ужину. Ранијих година овај проценат је био близу 50%- тј. У овој шк. Год. број ужина је био
око 500 од тога 60 ужина за децу у боравку. Од тога бесплатних ужина коју финансира општина је
320, због великог броја ученика исламске вероисповести од ове школске године смо увели
могућност да ученици бирају да ли желе ужину са или без свињског меса. Ужину без свињског меса
од тада купује око 100 ученика. Ужину смо обезбедили из пекаре „Пролеће 2“. Откад деца добијају
још једну бесплатну ужину у продуженом боравку нема заинтерасованих за ручак.

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.
Зубарка је отишла на порођајно одсуство, и на жалост дом здравља нема материјалних услова
да обезбеди замену, па до њеног повратка школска зубна амбуланта не ради- а пошто наша школа
фунционише у таквом окружењу где многе породице не придају велики значај хигијени зуба, и
превенцији болести зуба, ова амбуланта има веома важну улогу.
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1.2. Кадровски услови
Школа је у школској 2014/15. години запошљавала 131 запослена. Од тога у наставном
процесу је ангажовано 100 наставника (41 у разредној и 59 у предметној настави.), а ван наставе 30
лица.
У стручној служби раде педагози и психолози, педагошки асистент је ангажован за помоћ
деци из депривиране средине, а у библиотеци је био запослен 1 стручњак.
Руководство броји 4 члана (директор, два заменика директора са 40% и 60% ангажовања, секретар ),
у администрацији и рачуноводству раде 3 запослена, а на помоћно-техничким пословима 18
запослена (домари, сервирке, помоћни радници).
Током школске године у кадровским условима настале су следеће промене:
Разредна настава:
 Ковач Елвира, професор разредне наставе- учитељ 2.км одељења дала отказ, и њено редно
место је преузела Тамара Земко, професор разредне наставе.
 Рената Туруш Биачи, професор разредне наставе- учитељ 2.а одељења отишла на порођајно
одсуство и одељење је преузела Ева Боршош, ко је радила у продуженом боравку.
 Место Еве Боршош је тада у продуженом боравку је преузела Далиборка Буквић- професор
разредне наставе.
Предметна настава у нижим одељењима:
 До повратка Андрее Сикора Рожа са порођајног одсуства српски језик као нематерњи је
предавала Далиборка Буквић професор разредне наставе.
 До повратка Рите Бозоки са порођајног одсуства српски језик као нематерњи је предавала
Паулина Миланковић професор разредне наставе а након њеног преласка на друго радно
место Тамара Земко професор разредне наставе.
 Након одласка Каролине Гајдош на порођајно одсуство енглески језик је предавала Паулина
Миланковић професор разредне наставе.
Предметна настава – виши разреди:
 До повратка Милице Огњеновић- професора српског језика- са порођајног одсуства српски
језик као матерњи језик је предавала Драгица Кричковић – професор српског језика
 Тадић Александра – ко је предавала српски језик (и као матерљи и као нематерњи) је дала
отказ и њено радно место је преузела Драгица Кричковић – професор српског језика
 Драгица Кричковић- ко је предавала српски језик (и као матерњи и као нематерњи језик) је
дала отказ и њено место је преузео Дамир Ишпановић – професор српског језика
 До повратка Жужане Кокић Дели са порођајног одсуства због недостатка стручног кадра њене
часове су делиле колегинице- професори немачког језика Мариа Урбан Маргит и Анико Бајус
 До повратка Даниеле Јурић- професора енглеског језика са боловања и порођајног одсуства
њу је заменила Изабела Јурчак – професор енглеског језика.
 Кад је и Изабела Јурчак такође отишла на порођајно одсуство њу је заменила Леонора
Францишковић – професор енглеског језика
 Вероучитељ православног катихизиса Дејан Новаковић је напустио школу и његово место је
преузео вероучитељ Никола Миросављев
 Због неблаговременог извршавања радних обавеза школа је обратила исламској верској
заједници и уместо вероучитеља Емина Кукача је именован вероучитељ Бењамин Кукач
 До повратка Корнелије Вукелић- професора биологије са порођајног одсуства њу је заменила
Милена Павловић Професор Биологије
Ваннаставни кадар
Стручни сарадници:
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Ступањем на снагу новог правилника наша школа- с обзиром на велик број одељења добила
је још 1,5 стручна сарадника:
 Агота Пап – психолог са 100% радног односа и
 Љиљана Кујунџић Иванковић са 50% радног односа
Помоћно техничко особље
Ступањем на снагу новог правилника наша школа је изгубила једну спремачицу али је добила
ново радно место- ложача.
 Тако је Миклош Порколаб је са радног места спремача примљен на место ложача.
 Након одласка Јелисавете Шалате у пензију на упражњено место примљен је Дејан
Ковач
1.2.1. Приправници
Рад са приправницима, њихова квалитетна методичка, дидактичка, психолошка и педагошка
припрема представља важан задатак школе, где су највише ангажовани наставници са вишегодишњим
искуством, управа и стручна служба.
Приправници чији ће се рад школске 2015/2016. године oдвијати уз помоћ ментора како би савладали
програм за приправнике и који ће школске 2016/17. бити пријављени у Министарству за полагање испита за
лиценцу су:

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Припрaвници кojи су током школске 2015/16 године положили испит за лиценцу
Имe и прeзимe
Звaњe
Врстa пoслa
Имe и прeзимe мeнтoрa
припрaвникa
Пајица Башић, проф.
Миленко Илин
Проф. географије
Предметна настава
географије
Маја Дамњановић
Професор разредне
Данијела Летовић
Разредна настава
професор разредне
нанставе
наставе
Професор физичког
васпитања- дипл.
Настава физичког васпитања и
Наталија Тадић –професор
Маја Прћић
организатор спортске
изабраног спорта
физичког васпитања
рекреације
Настава мађарског језика и
Теодора Петраш, проф.
Ноеми Кираљ
Проф.мађарског језика
грађанског васпитања
мађарског језика
Габриела Тот, дипл.
Дипл. математичар –
Жужана Бурањ
настава математике
математичар – професор
професор математике
математике
Габриела Тот, дипл.
Јолан Гунић
Професор математике
настава математике
математичар – професор
математике
Милица Огњеновић
Настава српског језика као
Милица Чубрило,
Проф. српског језика
(Васић)
нематерњег
проф. српског језика
Кристина Антал
Дејана Васиљевић
Професор информатике Настава информатике
професор информатике
ДИнчић
Припрaвници кojи су сaвлaдaли прoгрaм зa припрaвникe и положили испитн час ипред школском комисијом,
пријављени су и очекују позив на полагање испита за лиценцу
Имe и прeзимe
Звaњe
Врстa пoслa
Имe и прeзимe мeнтoрa
припрaвникa
Дипломирани уметник
Шандор Тамаш, дипл.
Атила Шалата
Настав музичке културе
контрабаса - мастер
музичар фаготиста
Настава немачког језика у разредној Мариа Урбан Маргит, проф.
Анита Трукли
Проф. разредне наставе
настави
немачког језика
Мариа Урбан Маргит, проф.
Анико Бајус
Професор немачког језика Предметна настава
немачког језика
Дипломирани филологТеодора Петраш, проф.
Хајналка Халаи
Настава мађ. језика као нематерњег
хунгаролог
мађарског језика
Луна Градиншћак Мастер - професор
Настава српског језика као
Милица Чубрило, професор
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књижевности и језика
матерњег
српског језика и
(србиста)
књижевности
Дипломирани филолог
Настава српског језика као
Але, професор српског
Буројевић Сузана србиста – српски језик и
нематерњег
језика и књижевности
књижевност
Мастер примењени
Нора Еветовић- мастер
Арпад Блашко
Настава ликовне културе
уметник
ликовни уметник-сликар
Припрaвник кo је у процесу увођења приправника у посао али још није положио испитни час пред школском
комисијом
Имe и прeзимe
Звaњe
Врстa пoслa
Имe и прeзимe мeнтoрa
припрaвникa
Дипломирани филологНастава српског језика као
Весна Вајс, проф. српског
Рита Бозоки
србиста
нематерњег
језика и књижевности
Aтила Дунаи, професор
Елвира Ковач
Проф. разредне наставе
Настава математике
разредне наставе

6.
7.

1.
2.

1.2.2.Стручно усавршавање наставника
Професионални развој наставника и стручних сарадника je сложен процес, који подразумева стално
усавршавање постојећих и стицање нових компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног рада.

У нашој школи су организоване следеће обуке/семинари:


16.3.2016. Дисграфија, дислексија и поремећаји у говору код деце, представљање приручника и
материјала „Логопрактика
 16. 8. „Учење и како се учи“, а
 27. и 28. 8. 2016. „Вођење педагошке евиденције“
Поред ових обука одржано је у оквиру наставничког већа 26.4.2016. предавање просветног саветника
Градимира Марковића, и још неколико излагања од стране стручних сарадника школе (теме: израда ИОП-а,
Правилник о оцењивању, Препознавање насиља и реаговање, Васпитно дисциплински поступак и појачани
васпитни рад, Стручно усавршавање: планирање, евидентирање, бодовање...као и излагања о резултатима
анкетирања у школи) као и предавања о безбедности на раду и о противпожарној заштити запослених
ПРЕГЛЕД ОДРЖАНИХ ОГЛЕДНИХ – УГЛЕДНИХ ЧАСОВА ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ СЕМИНАРА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ ПО ВЕЋИМА
1. Стручно усавршавање у установи - 1. РАЗРЕД
Реализовани видови хоризонталног стручног усавршавања

Врста
хоризонталног
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Садржај (предмет, тема)

- одржано огледних часова: бр одржаних часова:
10.,бр.учесника
колега: 10.
- математика: 2
- мађарски језик 2
- свет око нас: 4
- музичка култура: 1
- тематски дан: 1
- посета огледног часа колегеге: посећених часова: 4,
бр. колега
учесника: 4.
- свет око нас: 3
- музичка култура: 1
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе:
Насиље ученика (Градимир Марковић) – 10 колега учесника.

Реализатор

Време реализације

Учесници (ко, број)

стр.усаврш.

Отворена врата

Математика:
Мађарски језик:
Мађарски језик:

Вашархељи
Силвиа

Огледни час

Свет око нас:Врста
насеља

Вашархељи
Силвиа

Отворена врата

Математика, мађарски
језик, свет око нас,
музичка култура
Математика:
Геометрија
Српски језик :Глас и
штампано слово т
Свет око нас : Жива и
нежива природа
Српски језик
Математика
Свет око нас
Чувари природе
Математика :
Отворена и затворена
линија.
Мађарски језик,
математика,
музичка култура
Мађарски језик:
Учење слова
Музичко
васпитање:Увежбавањ
е песама и
драматургија
Мађарски језик:Учење
слова:М,м
Математика:Отворене
и затво-рене линије
Свет око нас:Птице
селице
Мађарски језик:Учење
слова:Ф,ф
Ликовно в:Прављење
украса за Божић са
родитељима
Математика:Особине
сабира-ња
Физчко в:Игре са
лоптама
Математика:Бројеви
од16-20
Физчко в:Кидс
Атлетик,Убори

Зораје Илдико

месечно

Зораје Илдико

Септембар 2015.

Глигорић
Снежана
Глигорић
Снежана
Бриндза
Мирослава

Септембар 2015.

Огледни час
Отворена врата
Огледни час
Oтворена врата

Огледни час

Отворена врата

Огледни час
Огледни час

Отворена врата

Бриндза
Мирослава
Торма Тинде

Јануар 2016.
Јануар 2016.
Април 2016
Мај 2016.
Октобар 2015.

Децембар 2015.
Септембар 2015.
Октобар 2015.
Мај 2016.
Април 2016.
Октобар 2015.

родитељи (9)
родитељи (8)
родитељи (5)
родитељи (2)
студенти, професори,
учитељи: Кобрехел Ленке,
Туруш Биачи Рената,
Шили Силвиа,
Пољаковић Кираљ Ђенђи,
Лилић Елвира(око 40)
родитељи (6)

Хућка Леах Рахел
Гал Ангела
Родитељи ( 25 )
Куљић Зорка
Уршал Маргарета
родитељи (7)
родитељи (6)
родитељи(4)
родитељи(6)
Хућка Леах Рахел
Јесенски Габор
родитељи (15)

Торма Тинде

Октобар 2015.
Децембар 2015
Јун 2016
Септембар 2015.

Кобрехел Ленке

07.04.2016.

Вашархељи Силвиа
Weiss Vesna

Кобрехел Ленке

28. 09.2015.

12 родитеља

27.10.2016.
25.11.2016.

14 родитеља
12 родитеља

17.12.2015.

7 родитеља

29.01.2016.

7 родитеља

29.02.2016.

6 родитеља

22.03.2016.

5 родитеља

27.05.2016.

4 родитеља

Сабо Секе Изабела
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Ликовно в:Прављење
украса за Ускрс са
родитељима
Мађарски
језик:Обрада текста:
Непослушно слонче
Огледни час
Угледни час

Мађарски језик
Свет око нас

Дунаи Атила
Љиљана
Радојчић

19.04.2016.
21.3.2016.

Угледни час

Свет око нас

Светлана
Миихајловић

21.3.2016.

Отворена врата

Дунаи Атила

Огледни час

Мађарски језик
Математика
Мађарски језик
Физичко васпитање
Мађарски језик
Мађарски језик
Ликовна култура
Српски језик
Свет око нас
Ликовна култура
Свет око нас
Математика
Ликовна култура
Српси језик
Свет око нас
Тематски дан

27.10.2015.
26.11.2015.
21.12.2015.
29.1.2016.
3.2.2016.
28.4.2016.
Октобар 2015
Април 2016
Мај 2016
Октобар 2015
Април 2016
Мај 2016
06.11. 2015.
23. 12. 2015.
16. 02. 2016.
19. 04 2016.

Семинар

Насиље ученика

Отворена врата

Отворена врата

Отворена врата

Љиљана
Радојчић
Светлана
Михајловић
Ксенија
Перкучин
Ксенија
Перкучин
Градимир
Марковић

април 2016

Уршал Маргарета
Маја Дамњановић
Даниела Летовић
Светлана Михајловић
Маја Дамњановић
Даниела Летовић
Љиљана Радојчић
родитељи (10)
родитељи (10)
родитељи (10)
родитељи (10)
родитељи (10)
родитељи (10)
Родитељи ( 10)
Родитељи ( 4)
Родитељи (2)
Родитељи ( 10)
Родитељи ( 4)
Родитељи (2)
Родитељи-3
Родитељи-3
Родитељи-3
Маргарета Уршал
сви чланови актива првих
разреда

Стручно усавршавање ван установе
Реализовани видови акредитованог струч.
усавршавања

Врста
акредитованогст
р.усаврш.

Стручни скуп
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Област и Назив

Анализа примене у
настави уџбеника за
основну школу за
предмет за који држи
наставу

- Семинари: број 3, бр.учесника 4
- Струч. Скуп: бр 8, бр. учесника 9
- Окруигли сто: бр 0, бр.учесника0
- Саветовање: бр 0, бр.учесника 0
- Конференција: бр 1, бр.учесника 2
- Обука: бр 1, бр.учесника 1
- Истраживачки пројекат: бр 1, бр.учесника 1

Организатор,
реализатор

ЈП Завод за
уџбенике,
Београд

Каталошки
број.,Бр.сати

2 сата

Датум, место

22.02.2016.
Суботица

Имена
учесника

Вашархељи
Силвиа,
Торма
Тинде,
Бриндза
Мирослава

Оцен
а
употр
ебљи
вости
1-3

2

Стручни скуп

Огледни час са
дискусијом, анализом
примене и
евалуацијом уџбеника

Удружење за
унапређење
васпитања и
образовања
„Креативни
центар“, Београд

2 сата

18.02.2016.
Суботица

Стручни скуп

Промоција уџбеника
разредне наставе и
других наставних
средства
Образовање

БИГЗ

2 сата

Фебруар
2016

Удружење
просветних
радника Мађара
Северне Бачке
ОШ“Сечењи
Иштван“

1 сата

27.02.2016.
Суботица

2 сата

16.03.2016.
Суботица

Издавачко
предуће „Едука“

2 сата

29.01.2016.
Суботица

ОШ ,,Иван Горан
Ковачић,,

16 сати

15.11.2015.
Суботица

Конференција

Стручни скуп

Стручни скуп

Обука

Дисграфија,
дислексија и
поремећаји у говору
код деце,
представљање
приручника и
материјала
„Логопрактика“
Презентација
уџбеника „Едука“

Превенција насиља и
злостављања

Вашархељи
Силвиа,
Торма
Тинде,
Љиљана
Радојчић,
Светлана
Михајловић
Вашархељи
Силвиа

2

Вашархељи
Силвиа,
Кобрехел
Ленке
Зораје
Илдико,
Бриндза
Мирослава,
Торма
Тинде,
Дунаи Атила

3

3

3

Зораје
Илдико,
Бриндза
Мирослава,
Торма
Тинде,
Дунаи
Атила,
Љиљана
Радојчић,
Светлана
Михајловић
Глигорић
Снежана

2

3

Стручни скуп

Истраживачки
пројекат

Дисграфија,
дислексија
ипоремећаји у говору
код деце,
представљање
приручника и
материјала
„Логопрактика

ОШ“Сечењи
Иштван

2 сата

16.03.2016.
Суботица

Глигорић
Снежана,
Љиљана
Радојчић

2

Интеркултурално
образовање у систему
образовања у Србији

ОШ ,,Сечењи
Иштван,,

24 сата

1.103.12.2015.
Суботица

Глигорић
Снежана

3
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Израда и писање IOP/a
Стручни скуп

Семинар

Хајмо на квиз
Компетенција К2

Семинар

Милош Црњански и
румунски трагови

Стручни скуп

Стручни дан 2015

Семинар

Летња АкадемијаУспешно образовање,
учење, едукација
просветних радника

Реализовани видови
хоризонталног стручног
усавршавања (у оквиру школе):

Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Угледни час

ОШ ,,Сечењи
Иштван,,

2 сата

06.10.2016.
Суботица

Кобрехел
Ленке

2

Удружење
организатора
слободних
активности,
Стара Моравица
Мр Миланка
Станкић аутор и
реализатор

V-32/2016
16 сати

20.03.2016.
Суботица

Дунаи Атила

3

4122
16 сати

23.4.2016.

3

Бр.432
1 сати

07.11.2015.

Љиљана
Радојчић,
Светлана
Михајловић
Кобрехел
Ленке

Удружење
организатора
слободник
активности,
Стара Моравица
Удружење
просветних
радника Мађара
Северне Бачке,
Суботица

Бр.407
24 сати

1014.08.2015.

Кобрехел
Ленке

3

Стручно усавршавање у установи – 2. РАЗРЕД
- одржано огледних часова: математикаматерњи јсвет око насукупно- 10, бр.учесника колега 10.
- посета огледног часа колеге: предмет(матерњи језик, математика и свет око нас)
посећених часова 10, бр. колега учесника 10.
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног семинара
Развионица- сви чланови Актива.

Садржај (предмет, тема)

Реализатор

Време реализације

Свет око нас: Нежива
природа
Српски језик: Мира А.:
Песма За мамине очи
Свет око нас: Киселе
кише

Учитељ- 2.1

21.03. 2016.

Учитељ-2.2

24. 02. 2016.

Учитељ- 2.3

14. 03. 201.

Угледни час

Свет око нас: Киселе
кише

Учитељ- 2.4

25. 03. 2015.

Угледни час

Математика: Шире-уже,
више-ниже, дебље-тање

Учитељ- 2.5

15. 09. 2015.

Угледни час
Угледни час

Угледни час
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3

Учитељ- 2.КС

Учесници (ко, број)
Педагошко-психолошка
служба, Исић И., Тонковић С.
Пенџић н., Илонка Б.,
Тонковић С.
Педагошко-психолошка
служба, Летовић , Радољчић
Љ.
Педагошко-психолошка
служба, Летовић , Радољчић
Љ., Дамњљновић,
Михајловић
Гал Ангела, Хућка Леах Рахел,
Сирак Кинга

Угледни час
Угледни час
Угледни час

Математика: Сабирање и
одузимање
Свет око нас:
Моја породица

Угледни час

Отворена
врата

Учитељ- 2.а

01. 10.. 2015.

Дудаш Агнеш , Вашархељи
Силвиа

Учитељ- 2.б
Учитељ- 2.ц

14. 2015.

Гал Ангела, Хућка Леах
Ковачевић Ангела

Учитељ- 2. КМ

Математика, мађарски
јетик, свет око нас,
музичка култура

Сви учитељи
актива

месечно

родитељи (6)

Стручно усавршавање ван установе
Реализовани видови акредитованог струч.
- Семинари: број 3 , бр.учесника 4 ;
усавршавања (навести само оне које сте имали) - Струч. скуп: бр 4 бр. Учесника 7
- Окруигли сто: бр ---, бр.учесника ---- Саветовање: бр --- , бр.учесника --Врста акредитованог
стр.усаврш.
СЕМИНАР
ЛЕТЊА АКАДЕМИЈА
СТРУЧНИ СКУПКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

СТРУЧНИ СКУП

СТРУЧНИ
ПРЕДАВАЊЕ

Област и Назив

Организатор,
реализатор

Мотивација за учењем
код ученика из
вишеструко
Зашто је важно
самовредновање
ученица и ученика

МЕШЦ

Ефекти наставе
методике на
квалитетније образ.
Презентација примера
добре праксе

Реализовани видови
хоризонталног стручног
усавршавања

Каталошки
број.,Бр.сати
407

Имена
учесника

Оцена
употребљ
и-вости 13
3

Август,
2015.

Сирак Кинга,

ОШ
Мајшански пут

02.
2016.

3

Нова градска
кућа

27.02.
2015.

Буљовчић И.
ЂукићР.,
Сирак Кинга,
Пекучин Џ.,
Сирак Кинга,

ЛОГОПРАКТИК
А

16.03.
2016.

Сви из актива

3

3

Стручно усавршавање у установи – 3. РАЗРЕД
- одржано огледних часова: бр одржаних часова
Матерњи језик – 7; Математика – 2;Природа и друштво – 3;
бр.учесника колега - 12
- посета огледног часа колеге: предмет
Матерњи језик - бр. посећених часова 4; бр. колега учесника 4;
Математика – бр. посећенихчасова 1; бр.колега учесника 1;
Природа и друштво- бр.посећених часова 2; бр.колега учесника 2;
Свет око нас - бр.посећених часова 2; бр.колега учесника 2;
Музичка култура - бр.посећених часова 2; бр.колега учесника 2;
Енглески језик - бр.посећених часова 1; бр.колега учесника 1;

Врста
хоризонтално
Садржај (предмет, тема)
г стр.усаврш.
Огледни час
Математика-Текстуални
задаци

Реализатор

Време
реализације

Ђенђи
Пољаковић
Кираљ

29.1.2016.

Огледни час

Мађарски језик - Писмо

Силвиа Шили

27.4.2016.

Огледни час

Мађарски језик –
Обрада лектире: Пушкин:
Прича о рибару и о рибици
Природа и друштво –
Израда рељефа

Мезеи Лидиа

31.3.2016.

Гал Ангела

24.9.2015.

Огледни час

Датум,
место

Учесници (ко, број)
Дудаш Агнеш – асист.,Вашархељи
Силвија,Паулина Миланковић
Сабо Секе Изабела, Буквић
Далиборка
Блашко Арпад – асис.,Агота Пап,
Ковач Елвира
Уршал Маргарета
Халаи Хајналка
Кривек Ема
Бриндза МирославаНКовачевић
Ангела,Сирак Кинга
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Огледни час
Огледни час
Огледни час
Огледни час
Огледни час
Огледни час
Огледни час
Огледни час
Посета
огледног часа
Посета
огледног часа
Посета
огледног часа
Посета
огледног часа
Посета
огледног часа
Посета
огледног часа
Посета
огледног часа
Посета
огледног часа
Посета
огледног часа
Посета
огледног часа
Посета
огледног часа
Посета
огледног часа
Присуство на
обуци
Присуство на
обуци

Мађарски језик – Обрада
текста Јолан Јожефа
Српски језик
Српски језик Писање назива улица
П и Д – Својства материјала
Српски језик Писање назива улица
П и Д – Својства материјала
Математика – Римске
цифре
СЈ-Састављање и писање
питања
Математика – Сабирање и
одузимање са прелазом
Свет око нас – Град и село
Музичка култура –
Пролећна песма
Енглески језик – What
colour is it
Музичка култура – Музички
инструменти
Мађарски језик – Обрада
текста
Српски језик - Обрада
текста
Свет око нас – Жива и
нежива природа
Српски језик Писање назива улица
П и Д – Својства материјала
Српски језик Писање назива улица
П и Д – Својства материјала
Израда и писање ИОП-а
Дисграфија, дислексија и
поремећаји у говору код
деце, представљање
приручника и материјала
„Логопрактика“

Николић Рита

19.4.2016.

Сабо Секе Изабела

Куљић Зорка
Халиловић
Татјана
Халиловић
Татјана
Јурић Гордана

10.5.2016.
10.12.2015.

Јурић Гордана

4.2.2016.

Бриндза
Мирослава
Нађ Варга Ката

Октобар
2015.
18.2.2016.

Сабо Секе Изабела
Гордана Јурић,
Маргарета Уршал
Гордана Јурић, Биљана Миличић
Љиљана Кујунџић И.,
Татјана Халиловић
Маргарета Уршал
Татјана Халиловић Биљана
Миличић, Љиљана Кујунџић И.,
Хућка Леах Рахел
Јесенски Габор
Пап Агота, психолог

Рената Туруш
Биачи
Вашархељи
Силвија
Кривек Ема

1.10.2015.

Ђенђи Пољаковић Кираљ

1.10.2015.
22.3.2016.

Ђенђи Пољаковић Кираљ
Силвиа Шили
Мезеи Лидиа

Хућка Леа
Рахел
Зораје Илдико

23.9.2015.

Гал Ангела

18.9.2015.

Гал Ангела

Сирак Кинга

14.9.2015.

Гал Ангела

Ковачевић
Ангела
Глигорић
Снежана
Јурић Гордана

16.9.2015.

Гал Ангела

21.12. 2015.

Зорка Куљић

10.12.2015.

Халиловић Татјана

Јурић Гордана

4.2.2016.

Халиловић Татјана

Халиловић
Татјана
Халиловић
Татјана
Уршал
Маргарета
Драгана
Џенопољац,
Данијела
Родић

10.12.2015.

Јурић Гордана

4.2.2016.

Јурић Гордана

6..10.2015.

Мезеи Лидиа
Силвиа Шили
Ђенђи Пољаковић Кираљ
Николић Рита
Куљић Зорка
Бриндза Мирослава
Нађ Варга Ката

4.2.2016.
10.12.2015.

16.03.2016.

Стручно усавршавање ван установе
Реализовани видови акредитованог
- Семинари: број 4 , бр.учесника 4 ;
струч. усавршавања
- Струч. скуп: број 5 , бр. учесника 8;
- Окруигли сто: бр......., бр.учесника........
- Саветовање: бр......, бр.учесника........
Врста акредитованог
Област и
Организатор,
Каталошки
Датум,
стр.усаврш.
Назив
реализатор
бр.,Бр.сати
место
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Имена учесника

Оце
на

Сручна конференција
“ Слобода талената“

Подршка
развоју
личности

Семинар

Методика
наставе

Скуп - конференција

Разв.
личности

Стручни скуп

Презентација
уџбеника
„Едука“
Подршка
развоју
личности
Подршка у
развоју

Скуп - конференција

семинар

Војвођанску веће
за подршку за
талентованим
ученицима
Удружење
слоб.акт., Стара
Моравица
Регионални
центар за
проф.развој Кањижа
Издавачко
предуће „Едука“

1 дан (8
бода)

Будимпеш
та, 12.09.
2015.

Ђенђи
Пољаковић
Кираљ

V-37/2016,
16 часова

19.20.03.2016
.
26.05.2016
.

Силвија Шили

3

Силвија Шили

2

1 дан

Бриндза
Мирослава
Куљић Зорка
Куљић Зорка

2

Центар за
образовне
политике
Педагошко
друштво

29.01.2016
.
Суботица
24.2.2016.

Татјана
Халиловић

2

2 сата

23,24,25.1
0.2015.
Београд
фебруар,2
016.

презентација
уџбеника

сарадња

Нови Логос

семинар

српски језик

семинар

подршка у
развоју
личности

ОШ Соња
Маринковић
Одред извиђача
"Завичај 1093"
Врање

Реализовани видови
хоризонталног стручног
усавршавања

упо
тре
бљ
иво
сти
1-3
3

1-85/II
2016,
1 bod
2 сата

102, К4
8

Татјана
Халиловић,
Гордана
Јурић,Нађ Варга
Ката
октобар,20 Гордана Јурић
15.
23.06.
Ката Нађ Варга
2016.

3

2

2
2

Стручно усавршавање у установи - 4. РАЗРЕД
Весна Рудић - 4.4
-Огледни час из српског језика-16.11.2015. Придеви,присутна Маргарета Уршал
Лидија Миланковић - 4.1
-Огледни час из природе и друштва-22.3.2016. - Бој на косову,присутни Илин Миленко, Урбан
Маргит Марија, Динчић Кристина
Сања Тонковић - 4.2
-Огледни час из природе и друштва-22.3.2016. - Живи свет језера Мајдан,присутни Зуберец
Етела и Маргарета Уршал
-Огледни час из српског језика-21.03.2016. Глаголи.присутни: Гордана Јурић,Сузана Мађаревић
Мађаревић Сузана - 4.3
-Огледни час из српског језика-31.03.2016.Променљиве речи,присутна Маргарета Уршал
Ката Нађ Варга - 4.КС
-Огледни час из српског језика-18.02.2016. Састављање и писање питања, присутна психолог Пап
Агота
Нинослава Пенџић - 4.5
-Огледни час из природе и друштва -9.3.2016. Бој код Велбужда. Присуствовао професор
историје Рудолф Вајс.
Лилић Елвира - 4.б
-Огледни час из математике - 20.10.2015. Скуп природних бројева.
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Врста хоризонталног
стр.усаврш.
огледни час
огледни час
огледни час
огледни час
угледни час

Кривек Ема - 4.ц
-Огледни час из музичке културе - 22.03.2016. Пролећниа песма. Присуствовали су Лидија
Мезеи и Агота Пап, психолог.
Ева Францишковић - 4. КМ
-Огледни час из мађарског језика - 19.04.2016. Dani és a csuka - драматизација. Присутна Сабо
Секе Изабела, психолог.
Ева Францишковић - 4.КМ, Миланковић Паулина - наставник енглеског језика и Земко Тамара наставник српског језика
-Пројектна настава, огледни час из мађарског, српског и енглеског језика - Божићни обичаји,
21.12.2016.- Присутан Дунаи Атила
Габор Јесенски - 4.д
-обука за израду и писање ИОП-а
-Огледни час из математике -27.5.2016. Читање и писање разломака
Присуствовао професор техничког васпитања Тибор Јесенски
Време
Садржај (предмет, тема)
Реализатор
Учесници (ко, број)
реализације
СЈ-Придеви
Весна Рудић
16.11.2015.
Маргарета Уршал, педагог
Гордана Јурић, Сузана
СЈ-Глаголи
Весна Рудић
21.03.2016.
Мађаревић
СЈ-Састављање и писање
Ката Нађ Варга
18.02.2016.
Пап Агота, психолог
питања
ПИД- Бој код Велбужда
Нинослава Пенџић
9.3.2016.
Рудолф Вајс
Природа и друштво - БОЈ Лидија Миланковић
Илин Миленко, Урбан Маргит
22.3.2016.
НА КОСОВУ
и Рудолф Вајс
Марија, Динчић Кристина

Представљање
приручника и
материјала
„Логопрактика“– Лидија
Миланковић

Дисграфија, дислексија и
поремећаји у говору код
деце

Логопеди Драгана
Џенопољац и
Данијела Родић

16.3.2016.

Лидија Миланковић, Сања
Тонковић, Францишковић Ева,
Весна Рудић, Нађ Варга Ката и
други учитељи

обука

Израда и писање ИОП-а

Маргарета Уршал,
педагог

6.10.2015.

Францишковић Ева

огледни час

Живи свет језера Мајдан
– пројктна настава

Сања Тонковић
Горан Андрић

Песма за мамине очи
Вода
Математика-Читање и
писање разломака

Исић Ирса
Буљовчић Илонка
Габор Јесенски

угледни час
угледни час
огледни час

Реализовани видови акредитованог струч.
усавршавања

22.3.2016.
23.4.2016.
28.4.2016.
12.5.2016.
2.2.2016.
март
27.5.2016.

Етелка Зуберец
Ученици 4.2 – 23 ученика
Маргарета Уршал
Сања Тонковић
Сања Тонковић
Тибор Јесенски

Стручно усавршавање ван установе
- Семинари: број: 3, бр.учесника: 3
- Струч. скуп: бр: 1, бр. учесника: 1
- Окруигли сто: бр: 0, бр.учесника: 0
- Саветовање: бр: 0, бр.учесника: 0
Датум,
место

Имена учесника

Оцена
употре
бљивости
1-3

Педагошко
друштво

23,24,25.1
0.2015.
Београд

Весна Рудић

2

сарадња

Нови Логос

фебруар,
2016.

Весна Рудић,
Ката Нађ Варга,

2

презентација уџбеника

сарадња

Едука

1

презентација уџбеника

сарадња

Креативни центар

2

стручни скуп

конференција

Удружење

855

Врста акредитованог
стр.усаврш.

Област и Назив

Организатор,
реализатор

семинар

подршка у
развоју

презентација уџбеника
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Каталошки
број.,Бр.сати

29.1.
2016.
18.2.
2016.
27.2.

Францишковић
Ева
Францишковић
Ева
Францишковић

3
3
3

о образовању

подршка у
развоју
личности
српски језикМилош
Црњански

семинар

семинар

Огледни час

Садржај (предмет,
тема)

семинар

Скуп

Скуп

2016.

Ева

102,К4

23.06.
2016.

Ката Нађ Варга

8

4122

23.4.2016.

Нинослава
Пенџић

16

Реализатор

Време реализације

МатематикаПолуправа, дуж

Жужана Бурањ

16.10.2015

Математика – Углови
троугла

Јолана Гунић

13.10.2015

Реализовани видови акредитованог струч.
усавршавања
Врста
акредитованог
стр.усаврш.
семинар

мр. Миланка
Стантић

1

Стручно усавршавање у установи - МАТЕМАТИКА
- одржано огледних часова: бр одржаних часова 2, бр.учесника колега 2
- посета огледног часа колеге: предмет:математика,мађарски ј., српски језик као
нематерњи, бр. посећених часова 5 , бр. колега учесника 4
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног семинара :
Израда и писање индивидуалног образовног плана- ИОП-а име колеге: Маргарета
Хорват Уршал бр.учесника: 2

Реализовани видови
хоризонталног стручног
усавршавања

Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Огледни час

просветних
радника Северне
Бачке - Суботица
Одред извиђача
"Завичај 1093"
Врање

Јолана Гунић, Весна Вајс,
Изабела Сабо Секе, 5.а
разред
Жужана Бурањ, Изабела Сабо
Секе, Габриела Тот, Весна
Вајс

Стручно усавршавање ван установе
- Семинари: број 2, бр.учесника 2;
- Струч. скуп: бр 1 бр. Учесника 2

Област и Назив
Хајмо на квиз!

Организатор,
реализатор
Удружење
организатора
слободних
активности,
Стара
Моравица

Обука главних учесника у
завршном испиту на крају
основног образовања и
васпитања у функцији
осигурања квалитета
завршног испита
Промоције уџбеника „
Герундијум“
Конференција образовања

Реализовани видови
хоризонталног стручног
усавршавања (у оквиру школе):

Учесници (ко, број)

Каталошки
број.,Бр.сати
842 ( К2) 16

Датум,
место
1920.03.201
6.

Имена
учесника
Ковач Елвира

Оцена
употреб
љи-вости
3

Гунић Јолан,
Ковач Елвира

Синиша Јешић

Педагошки
завод
Војводине

01.2016

855, 1 бод

27.02.201
6.

Јолана Гунић,
Александра
ступар Брујић
Јолана Гунић

2

3

Стручно усавршавање у установи –ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
- одржано огледних часова: бр одржаних часова
историја 2,географија 3, веронаука катол. и прав. 3, грађанско васп. 2
- посета огледног часа .код сваког наставника присутних по 1-2 колега
Обука :2
25

Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
огледни час

огледни час

огледни час
Обука

Стручно
предавање

Садржај (предмет, тема)
историја, Az 1848/49 –es
magyar forradalom és
szabadságharc
историја, Az 1848/49 –es
magyar forradalom és
szabadságharc
географија, Аустралија и
Океанија
Иѕрада и писање
индивидуалног обраѕовног
плана
Дисграфија, дислексија и
поремећаји у говору код
деце

Време
реализације

Реализатор
Ана Х. Хегедуш

Учесници (ко, број)

15.3.2016.
7.ц 7. б раѕред

Рудолф Вајс

15.3.2016.

7.ц 7. б раѕред

Хербут Роберт

21.5.2016

7.а

педагог Маргарета
Уршал

6.10.2015.

Ана Хербут Хегедуш

логопеди Драгана
Џенопољац и Данијела
Родић

16.3.2016

Ана Хербут Хегедуш

Стручно усавршавање ван установе (навести само оне које сте имали)
Реализовани видови акредитованог струч.
- Семинари: број........2....., бр.учесника.......2.....;
усавршавања
- Струч. скуп: бр....1.....бр. учесника....2..........
Датум,
Имена
Врста акредитованог
Област и Назив
Организатор,
Каталошки
место
учесника
стр.усаврш.
реализатор
број.,Бр.сати

Семинар
Стручни скуп

Семинар

Семинар за
вероучитеље
(Активно
оријентисана настава),
Szakmаi tanácskozás
tőrténelem tanárok
részére
Инспиративнапедагог
ија, васпитнообразовниизазовина
шегвремена

8
MNT

855 и 1 бод

Медицин
ска
школа
Суботица
Ѕграда
MNT

Оцена
употребљи
-вости 1-3

Никола
Миросављев
Ана Х.
Хегедуш
Рудолф Вајс
Ласло Балинт

3
3

3

Стручно усавршавање у установи (навести само оне које сте имали)
Реализовани видови
- одржано огледних часова: бр одржаних часова
хоризонталног стручног
историја 2,географија 3, веронаука катол. и прав. 3, грађанско васп. 2
усавршавања (у оквиру школе):
- посета огледног часа :код сваког наставника присутнО по 1-2 колега
Обука :2
Врста
Време
хоризонталног
Садржај (предмет, тема)
Реализатор
Учесници (ко, број)
реализације
стр.усаврш.
огледни час
историја, Az 1848/49 –es magyar
Ана Х. Хегедуш
15.3.2016.
7.ц 7. б раѕред
forradalom és szabadságharc
огледни час
историја, Az 1848/49 –es magyar
Рудолф Вајс
15.3.2016.
7.ц 7. б раѕред
forradalom és szabadságharc
огледни час
географија, Аустралија и Океанија
Хербут Роберт
21.5.2016
7.а
Обука
Иѕрада и писање ИОП-а
педагог Маргарета
6.10.2015.
Ана Хербут Хегедуш
Уршал
Стручно
Дисграфија, дислексија и
логопеди Драгана
16.3.2016
Ана Хербут Хегедуш
предавање
поремећаји у говору код деце
Џенопољац и
Данијела Родић

Стручно усавршавање ван установе (навести само оне које сте имали)
Реализовани видови акредитованог струч.
- Семинари: број........2....., бр.учесника.......2.....;
усавршавања (навести само оне које сте
- Струч. скуп: бр....1.....бр. учесника....2..........
имали)
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Област и
Назив
Врста
акредитованогстр.усаврш.
Семинар

Стручни скуп

Семинар

Реализовани видови
хоризонталног стручног
усавршавања:

Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Угледни час

Угледни час

Угледни час
Угледни час

Семинар за
вероучитеље
(Активно
оријентисан
а настава),
Szakmаi
tanácskozás
tőrténelem
tanárok
részére
Инспиратив
напедагогија
, васпитнообразовнииз
азовинашегв
ремена

Организатор,
реализатор

Каталошки
број.,Бр.сати
8

MNT

Имена
учесника

Медицин
ска
школа
Суботица
Ѕграда
MNT

855 и 1 бод

Никола
Миросављев

Оцена
употребљи
-вости 1-3
3

Ана Х.
Хегедуш
Рудолф Вајс

3

Ласло Балинт

3

Стручно усавршавање у установи –СРПСКИ ЈЕЗИК
- одржано угледних часова: - 4, бр. учесника колега 4
- посета огледног часа колеге: предмет (српски , немачки, географија) бр. посећених
часова: 6, бр. колега учесника: 6
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног семинара: име колеге: бр.учесника: -

Садржај (предмет,
тема)

Реализатор

Време реализације

Учесници (ко, број)

Инструментал
(друштво, средство,
време)

Сузана Буројевић

26. мај 2016.

Сузана Буројевић
(Весна Вајс, Агота Пап,
Александра Ступар Брујић,
Милица Огњеновић)

„Међу својима“
Владислав
Петковић Дис
„Мост на Жепи“
Иво Андрић
Припрема за Трећи
школски писмени
задатак

Луна Градиншћак

8. април 2016.

Милица Чубрило

12.април 2016.

Луна Градиншћак
(Милица Чубрило, Агота
Пап)
Милица Чубрило (Луна
Градиншћак)

Дамир Ишпановић

19.мај 2016.

Реализовани видови акредитованог струч.
усавршавања
Врста
акредитованог
Област и назив
стручног
усавршавања

Стручно
предавање/
приказ уџбеника

Датум,
место

Стручно усавршавање ван установе
- Семинари: број 2, бр.учесника 4;
- Струч. скуп: бр 1 бр. учесника 1
КатаОрганизатор,
лошки
Датум,
реализатор
број,
место
бр. сати

Дисграфија,
дислексија и
поремећаји у говору
код деце,
представљање
приручника и
материјала

ОШ „Сечењи
Иштван“
Суботица

2 сата

16.3.2016.
ОШ
„Сечењи
Иштван“
Суботица

Весна Вајс

Имена учесника

Оцена
употре
бљиво
сти

Рита Бозоки

3
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Обука програма
стручног
усавршавања

Обука програма
стручног
усавршавања

Стручни скуп –
трибина

Обука програма
стручног
усавршавања

Обука програма
стручног
усавршавања

„Логопрактика“.
Предлог стандарда
постигнућа за српски
као нематерњи језик
и осигурање
квалитета
образовања
националних мањина
у Републици Србији
Примена
интерактивног учења
у изради школских
новина

Стручни скуп актива
српски језик као
нематерњи
презентација
приручника „Чаробни
српски“
Израда и писање
индивидуално
образовног плана
ИОП

Примена препорука
за унапређење
наставе српског
језика као
нематерњег у
основним школама у
Прешеву, Бујановцу и
Медвеђи-напредна
обука

Реализовани видови
хоризонталног стручног
усавршавања (у оквиру школе):

Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Посета угледног
часа
Посета угледног
часа
Угледни час
одржан
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Завод за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања

Наташа
Турунташ,
педагошки
саветник,
Марина
Павловић,
педагошки
саветник
Удружење
просветних
радника
Мађара
северне Бачке
ОШ „Сечењи
Иштван“
Суботица
Маргарета
Уршал,
педагог
Координацио
но тело Владе
Републике
Србије за
општине
Прешево,
Бујановац и
Медвеђа

7.6.2016.
Градска
кућа,
Суботица

Сузана
Буројевић

2

664, К1,
П2, 16
бодова,
2 дана

13. и
14.12.2015.
ОШ „Соња
Маринкови
ћ“
Суботица

Сузана
Буројевић

2

2 сата

2.10.2015.
Гимназија
„Светозар
Марковић“
Суботица

Сузана
Буројевић

3

6.10.2015.
ОШ
„Сечењи
Иштван“
Суботица

Сузана
Буројевић

3

2629.5.2016.
Одељење
економског
факултета у
Бујановцу

Сузана
Буројевић,
Дамир
Ишпановић,
Весна
Спасојевић

3

4 дана
(32 сата)

Стручно усавршавање у установи ПРИРОДНЕ НАУКЕ
- одржано огледних часова: бр одржаних часова: биологија 1 угледни час, огледна
настава -8 часова, физика -1угледни час......, бр.учесника колега..5....
- посета огледног часа колеге: предмет: биологија 3, немачки 1,..бр. посећених
часова....4...., бр. колега учесника...8....
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног
семинара.........име колеге.... бр.учесника.......

Садржај (предмет, тема)
Немачки језик Forum Umwelt
Биологија(4.разред)
Mit tanulunk biológiá-ból az
5.osztályban?
Биологија(4. разред)
Mit tanulunk biológiá-ból az
5.osztályban?

Реализатор

Време
реализације

Урбан Маргит
Мариа
Етел Зуберец

15.3.2016.

Етел Зуберец

4.6.2016

4.6.2016

Учесници (ко, број)
Пап Агота, Весна Веис, Паточ
Жужана, Дудаш Агнеш
Лилић Елвира, Паточ Жужана,
Изабела Сабо Секе
Ковач Елвира, Паточ Жужана,
Изабела Сабо Секе

Огледни часодржан)
Огледни (час)
посећен
„Угледни час“

Живи свет језера Мајдан
Ученици 42 разреда
Живи свет језера Мајдан
Физика,
„Притисак чврстих теладемонстрациони оглед

Реализовани видови акредитованог струч.
усавршавања

Врста акредитованог
стр.усаврш.

Горан Андрић
Сања Тонковић
Горан Андрић
Сања Тонковић
Милорад
Ковачевић

22.3.-12.5.2016
22.3.2016
09.05.2016.,
разред: 6/4

Етел Зуберец
Маргарета Уршал
Етел Зуберец
нико

Стручно усавршавање ван установе
- Семинари: број.......4......, бр.учесника........4....;
- Струч. скуп: бр....4.....бр. учесника......4........
- Окруигли сто: бр......., бр.учесника........
- Саветовање: бр...4..., бр.учесника....3....

Област и Назив

Организатор,
реализатор

Каталош
ки
број.,Бр.
сати

Датум, место

Имена
учесника

Оцен
а
употр
ебљи
вости

Учешће у комисији за
прегледање и бодовање
тестова на општинском
такмичењу из биологије
Учешће у комисији за
прегледање и бодовање
тестова на окружном
такмичењу из биологије
Стручни скуп наставника
биологије на мађарском
наставном језику
Семинар Где настају чуда педагогија искустваемпиријска едукација)

Биологија
Ужа стручна
област

Министарсто просвете
(ОШ„Ђуро Салај”
Суботица)

3 сата

6.3.2016.

Паточ
Жужана,
Зуберец Етел

Биологија
Ужа стручна
област

Министарсто просвете
(ОШ„Ђуро Салај”
Суботица)

3 сата

9.4..2016.

Паточ
Жужана,
Зуберец Етел

Биологија
Ужа стручна
област
К3

18.5.2016.
Суботица

Паточ
Жужана,
Зуберец Етел
Етел Зуберец

3

Стручно предавање /
стручни скуп

Ужа стручна
област

Национални Савет
Мађарске Националне
Мањине
Удружење
организатора
слободних активности,
Стара Моравица
КЛЕТ
Београд

3

Стручно предавање /
стручни скуп

Ужа стручна
област

БИГЗ,
Београд

9.3. 2016.
Београд

Стручно предавање /
стручни скуп

Ужа стручна
област

ГЕРУНДИЈУМ,
Београд

18.2.2016.
Београд

СеминарПриродне науке/
Физика „Асертивном
комуникацијом до успеха

Комуникација
и сарадња К-4

Центар за стручно
усавршавање Кикинда

Етел Зуберец
Горан Андрић
Милена
Павловић
Етел Зуберец
Горан Андрић
Милена
Павловић
Етел Зуберец
Горан Андрић
Милена
Павловић
Милорад
Ковачевић

Милорад
Ковачевић

3

Милорад
Ковачевић

3

СеминарПриродне науке/
Физика „Развој креативног
и функционалног
размишљања (НТЦ систем
учења)“
СеминарПриродне науке/
Физика

Компетенције
за подршку
развоју
личности
ученика К-3
Компетенције
за подршку
развоју
личности

Савез учитеља
Републике Србије,
Београд

Иницијатива за
инклузију „Велики
Мали“, Панчево

844,
24 бода

Суботица

11.2.2016.
Београд

ЗУОВ,
44 9-68
сати-8
бодова
8/2014
ЗУОВ,
15454/2015,
1 бод
ЗУОВ,
449169/201

22.04.
2016.

3

3

3

3

Суботица

15.12.
2015.
Суботица
03.-04.
10.
2015
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ученика К-3

Учешће у комисији за
прегледавање тестова на
Општинском такмичењу
из хемије

Хемија
Ужа стручна
област

Учешће у комисији за
прегледавање
комбинованог теста на
завршном испиту ученика
осмих разреда

Хемија
Ужа стручна
област
Комбинова-ни
тест

Министарство
просвете
(ОШ„Матко Вуковић”
Суботица
Министарство
просвете
(ОШ„Соња
Маринковић”
Суботица

4,
16
бодова
2

комбин
ованог
теста

5.3.2016

Кларика
Цинклер

3

17.6.2016

Кларика
Цинклер

3

Стручно усавршавање у установи –ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Реализовани видови хоризонталног - одржано огледних часова: бр одржаних часова 4, бр.учесника колега 4
стручног усавршавања
- посета огледног часа колеге: предмет физичко васпитање бр. посећених часова 4,
бр. колега учесника 4
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног семинара име колеге - бр.учесника -

Врста
хоризонталног
стр. усаврш.

Садржај (предмет, тема)

Време
реализације

Реализатор

Учесници (ко, број)

Угледни

Физичко васпитањеРукомет-игра између екипа

Наталија Тадић

26.04.2016

Јухас Шандор

Угледни

Физичко васпитањеОдбојка - Сервис одоздо и пријем
сервиса

Јухас Шандор

19.04.2016

Наталија Тадић

Угледни

Физичко васпитањеКошарка - елементи технике и игра

Шандор Чикош

13.04.2016

Маја Прћић

Угледни

Физичко васпитањеКошарка – Кошаркашки двокорак
(обучавање)

Маја Прћић

1.4.2016.

Наталија Тадић
Шандор Чикош
Јухас Шандор

Реализовани видови акредитованог струч.
усавршавања
Врста акредитованог
стр.усаврш.
Конференција
Конференција

Реализовани видови
хоризонталног стручног
30

Област и Назив
Образовање
Могући правци
унапређивања
програма физ.вас.

Стручно усавршавање ван установе
- Семинари:2 број , бр.учесника 2
Организатор,
реализатор
Педагошки
завод
Војводине
ЗУОВ

Каталош.
Бр../сати
855
48/16

Датум, место
27.02.2016
Суботица
29.05.2016Бе
оград

Имена
учесника
Шандор
Јухас
Наталија
Тадић

Оцена
употребљ
и-вости 13
2

2

Стручно усавршавање у установи
- одржано огледних часова: бр одржаних часова 1, бр.учесника колега 1
- посета огледног часа колеге: предме 0.бр. посећених часова 4, бр. колега учесника 3

усавршавања
Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Огледни час

- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног
семинара.........име колеге.... бр.учесника.......
Садржај (предмет,
тема)

Време
реализације

Реализатор

Учесници (ко, број)

Енглески - физика
(Ohm's Law)
О.Ш. Мајшански Пут
Енглески

Силард Семи,
Патрициа Барга

27.04.2016.

Мишколци Њилаш Изабела, Варга
Илдико

Паулина Миланковић

19.04.2016.

Ирса Исић
Ева францишковић

24.2.2016.
21.12.2016.

Угледни час

Српски језик
Природа и друштво
– Енглески језик
Енглески

Маргарета Уршал, Ева
Францишковић
Паулина Миланковић
Паулина Миланковић

Кесеги Михајловић
Ана

13.04.2016.

Угледни час

Српски језик

Сузана Мађаревић

Тимеа Чикош, Сабо Соке Изабела,
Светлана Михајловић, Дамјановић,
Маја ,Летовић Данијела
Ана Кесеги Михајловић

Угледни час
Угледни час
Угледни час

Угледни час

Светлана Михајловић,

21.3.2016.

Ана Кесеги Михајловић

Угледни час

Свет око нас
Свет око нас

Љиљана Радојчић,

21.3.2016.

Ана Кесеги Михајловић

Угледни час

Енглески

Хућка Леах Рацхел

23.09.2015.

Угледни час

Енглески

Леонора
Францишковић

23.05.2016.

Гал Ангела, Ковачевић Агела,
Мирослава Бриндза
Весна Вајс

Реализовани видови акредитованог струч.
усавршавања

Врста
акредитованог
стр.усаврш.
Семинар

Област и Назив
Градиво направити као
игра

Семинар

Примена интерактивног
учења у изради школских
новина

Семинар

Moтивација ученика и
наставника у настави
српског језика и
књижевности као
матерњег и нематерњег
језика
Конференција Образовање

Стручни Скуп

Стручно усавршавање ван установе
- Семинари: број 3, бр.учесника 3;
- Струч. скуп: бр 1 бр. учесника 1
- Округли сто: бр 0, бр.учесника 0
- Саветовање: бр 0, бр.учесника 0
Организатор,
реализатор

Каталошки
број.,Бр.сати

"Катализатор
"

V-38/2016
16

664 К1 П2/ 16

Датум, место

Имена
учесника

Оцена
употребљ
ивости
3

1920.03.2016.O.Ш
. "Сечењи
Иштван"
13.11.2016. 14.11.2016.
O.Ш. "Соња
Маринковић"

Силард
Семи

Кесеги
Михајловић
Ана

2

Центар за
стручно
усавршавање
Кикнда

347/66Н К1
1/8

19.9.2016.
Политехничка
школа
Суботица

Паулина
Миланкови
ћ

2

Педагошки
Завод
Војводине

855, 1 дан
(бод)

27.02.2016.

Силард
Семи

2
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Стручно усавршавање у установи
- одржано огледних часова: бр одржаних часова 2
бр.учесника колега 2
- посета огледног часа колеге: предмет 10
бр. посећених часова.3., бр. колега учесника 5
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног
семинара.........име колеге.... бр.учесника.......

Реализовани видови
хоризонталног стручног
усавршавања

Врста
хоризонталног
стр.усаврш.

Садржај (предмет, тема)

Реализатор

Време реализације

Огледни час

Ник Хорнби: Само још
једна субота

Радаковић Хуста
Оршоља

20.05.2016-

Огледни час

Лајош Нађ: Mува

Хајналка Халаи

06. 06. 2016.

Реализовани видови акредитованог струч.
усавршавања

Врста
акредитованогстр.усаврш.

Област и
Назив

Организатор,
реализатор

Каталошки
број.,Бр.сати

Сручни дан
2015
(1 дан)

Педагошки
Завод
Војводине
Нови Сад

Бр. 432.
10.09.2015.

Семинар

Интерпретац
ија романа и
развијанје
компетенциј
еу
савременој
школи
(8 бодова)
Инспиратив
на
педагогија (1
дан)

Педагошки
Завод
Војводине
Нови Сад

Бр. 185/1
08,04,2014,

Педагошки
Завод
Војводине
Нови Сад

Бр. 855
27.02.2015.

Семинар

Хајмо на
квиз!
(16 сати)

Педагошки
Завод
Војводине
Нови Сад

185/3
08.04.2014.

Стручни скуп

Предлог
стандарда за
српски као
нематерњи
језик и

Завод за
вредновање
квалитета
образовања
иваспитања
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Ученици 7.ц и
колегинице Петраш
Теодора,Сабо Секе
Изабела, Антал
Динчић
Кристина,Гунић
Јоланка
Теодора Петраш
Иштван Балинт
Ирен Бурањ
Изабела Сабо Секе

Стручно усавршавање ван установе
- Семинари: број.......2......, бр.учесника......3......;
- Струч. скуп: бр...2......бр. учесника....2..........
- Окруигли сто: бр......., бр.учесника........
- Саветовање: бр......, бр.учесника........

Стручни скуп

Конференција
Образовање

Учесници (ко, број)

Датум,
место

Имена
учесника

Оцена
употребљи
-вости 1-3
3

07.11.201
5. О. Ш.
Сечењи
Иштван
Суботица
21.11.201
5.
Филозофс
ки
Факултет
Нови Сад

Теодора
Петраш

Теодора
Петраш,
Оршоља
Радаковић
Хуста, Халаи
Хајналка

3

27.02.201
5.
Суботица
Нова
Општина
1920.03.201
6.
О. Ш.
Сечењи
Иштван
Суботица
07.06.201
6.
Суботица
Градска
кућа

Теодора
Петраш,
Оршоља
Радаковић
Хуста,
Теодора
Петраш

3

Теодора
Петраш

1

3

осигурање
квалитета
образовања
национални
х мањина у
РС

Реализовани видови
хоризонталног стручног
усавршавања:

Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Угледни

Угледни

Угледни

Стручно усавршавање у установи
- одржано огледних часова: бр одржаних часова......, бр.учесника......
- посета огледног часа колеге: предмет.......бр. посећених часова........, бр. колега
учесника.......
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: назив приказаног
семинара.........име колеге.... бр.учесника.......

Садржај (предмет,
тема)
Немачки, Welt und
Umwelt
Немачки,
OrdungszahlenWelches Datum ist
heute?
Немачки, Kleider

Реализовани видови акредитованог струч.
усавршавања

Врста акредитованог
стр.усаврш.
Презентација

Пројекат

Стручно предавање

Реализатор
Марија УрбанМаргит
Лаура Вимер
Анико Бајус

15.03.2016. 7.30-8.15

Анита Такач-Трукли

29.1.2016

20.05.2016., 15:1516:00

Учесници (ко, број)
8.ц (25), Паточ Жужана
Дудаш Агнеш,Пап Агота
Весна Вајс
7.а (19)
Изабела Секе-Сабо
Милица Чубрило
Марија Урбан-Маргит
1.бСилвија Вашархељи
Дудаш Агнеш

Стручно усавршавање ван установе
- Семинари: број............., бр.учесника............;
- Струч. скуп: бр.........бр. учесника..............
- Окруигли сто: бр......., бр.учесника........
- Саветовање: бр......, бр.учесника........

Област и Назив
презентација уџбеника
издавачке куће Дата
Статус
истраживачки пројекат
ИНТЕРКУЛТУРАЛНО
ОБРАЗОВАЊЕ У
СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ
Стручно предавање
ДИСГРАФИЈА,
ДИСЛЕКСИЈА И
ПОРЕМЕЋАЈИ У ГОВОРУ
КОД ДЕЦЕ,
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ПРИРУЧНИКА И
МАТЕРИЈАЛА
"ЛОГОПРАКТИКА"

Стручно путовање

Дежурство

Време реализације

Дежурство за време

Организатор,
реализатор

Катал
број/.
сати

Датум, место

Имена
учесника

Оцена
употребљ
и-вости 13
2

Дата Статус

-

9.12.2015.,
Суботица

Анико
Бајус

Центар за
образовне
политике

24

фебруар, 2016.

2

ОШ Сечењи
Иштван

2

16.3.2016.,
СУботица

Анико
Бајус,
Анита
ТакачТрукли
Анико
Бајус,
Марија
УрбанМаргит

Kultusminister
Konferenz
Pädagogischer
Austauschdienst

-

Анико
Бајус

3

Министарство

8

8.11.28.11.2016.
MontessoriGesamtschule,
Borken,
Deutschland
15.,16. и 17.

Анико

1

2
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конференција

спровођења завршног
испита

просвете

образовање

Педагошки
завод Војводине

Реализовани видови
хоризонталног стручног
усавршавања
Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
приказ стручног
усавршавања
огледни час
огледни час

855

Бајус

Мариа
Урбан
Маргит

2

Стручно усавршавање у установи
- одржано огледних часова: информатика 1, техничко 1,
- посета огледног часа колеге: техничко 1
- приказ стручног усавршавања колеге у оквиру школе: Настава електротехникеСлободанка и Невен Брандт, остали чланови актива

Садржај (предмет,
тема)
Настава
електротехникеТехничко и инф.обр.
Израда презентацијаинформатика
Конструкторско
моделовањеелектромагнетна
зујалица-техничко

Реализовани видови акредитованог струч.
усавршавања
Врста акредит.г
Област и Назив
стр.усаврш.
семинар
ужа стручна облНастава
електротехнике
скуп

06.2016., ОШ
Соња
Маринковић
27.02.2016.
Суботица

Образовање

Реализатор

Време реализације

Учесници (ко, број)

Слободанка и Невен
Брандт

Децембар 2015

Бало Золтан, Јесенски Тибор,
Антал Динчић Кристина

Антал Динчић
Кристина
Слободанка и Невен
Брандт

Октобар 2015

Сабо С. Изабела

Април 2016

Антал Д. Кристина

Стручно усавршавање ван установе
- Семинари: број 1, бр.учесника 3;
- Струч. скуп: бр 1, бр. Учесника 1
Организатор
Каталош.
Датум,
реализатор
Бр./сати
место
Министарство
8сати
12.12.
просвете
2045

Педагошки
завод Војбодине

855. 1дан

27.2.2016,Су
ботица

Имена учесника
Бало Золтан,
Слободанка
Брандт, Невен
Брандт
Антал Д.
Кристина

Оцена
употреб..
3

2

Евиденција свих облика ранијег стручног усавршавања запослених се налази у школској
документацији
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 496) користи неко превозно средство, 27,85%
ученика, чије место становања прелази 2.5 км остварује право на бесплатну аутобуску карту (342 ученика),
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12.5% ученика (њих 153) за превоз до школе користи бицикл, преостали број ученика 732 или 60% ученика
путује у школу аутомобилом или на други начин. Нарочито је то карактеристично у вишим разредима кад
ученици из 3 теренске школе долазе у централну школу.

1.3.2. Полна структура ученика
На нивоу школе пона структура је била уједначена: 51% ученика чине дечаци, 49% девојчице.

1.3.3. Национални састав ученика

Приказ националног састава ученика по школским објектима:
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1.3.4. Образовни и социјални и миље ученика
1.3.4.1. Школска спрема родитеља
Приказ школске спреме родитеља на нивоу целе школе:

1.3.4.2. Материјални статус родитеља

1.3.4.3. Целовитост породице
А) Комплетна породица: На нивоу школе 83% 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, 1% са старатељима.
Б) Некомплетна породица: : На нивоу школе 17% деце живи у некомплетној породици, од тога 12%
живи само са мајком, 3 % живи само са оцем, 1% деце живи са хранитељима, 0.4% са бабом, дедом и 0.2% са
неким другим .
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1.3.4.4. Број деце у породици
Двоје деце има у 50% породица, 20% породица је са једним дететом, 14,5 % породица је са троје је
деце. 16% деце живи у великој породици са 4 и више деце. Од тога 8 % породица је са четворо деце, петоро
деце има у 4% породице , 2 % породица има шесторо деце, 1 % породица седморо деце , осморо деце има у
0,5 % , деветоро деце и више има у 0,2% породица.

1.3.4.5. Развојне сметње
Код 10 % ученичке популације постоји нека врста развојне сметње.
По индивидуалном образовном плану школске 2015/16. године наставу су похађали ученици који
нису могли да савладају основни ниво и потребна су им одређена прилагођавања у самом градиву или у
потпуности измена стандарда и исхода у одређеном разреду. Са ученицима којима су потребна одређена
прилагођавања, али који савладавају прописани минимум примењиваће се поступци индивидуализације у
наставном процесу.
Израђен је први ИОП 3 за ученицу која је показала изузетне способности у некој
Очекивали смо и потребан би нам био наставак сарадње са стручним тимом ОСИСШ „Жарко
Зрењанин“ и Школског центра за слушно оштећене за ученике који су остварили додатну подршку преко
Интерресорне комисије, међутим због недостатка финансијских средстава у календарској 2016 години то није
рализовано, тј. Додатна подршка је прекинута на крају првог полугодишта и можемо очекивати наставак истог
најпре у другом полугодишту следеће школске године.
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ЖИВОТА И РАДА У ШКОЛИ
2.1. Бројно стање одељења и ученика
Почетком школске 2015/16. године ОШ „Сечењи Иштван“ похађа 1158 ученика.
Првим циклусом образовања обухваћено је 607 ученика, а другим циклусом 551 ученик. Образовноваспитни рад се у сва четири објекта одвија двојезично (на српском и мађарском језику). Наставу на српском
језику похађа 623 ученика, а на мађарском језику 535 ученика. Ученици су распоређени у 62 одељење, од
чега су 59некомбинована/класична, а 3 одељења су комбинована од 2 разреда. У централној згради и у
Шабачкој школи настава се одвија у класичним, некомбинованим одељењима, а у Салаи школи и на
Келебији у класичним и комбинованим одељењима од два разреда.
2.1.1. Број и врста одељења по језику наставе
Школски
објекат
Централна
Шабачка
Салаи

Класична одељења
српски
мађарски
19
18
8
4
2
4
0

4

29

30

Келебија
Укупно

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

Укупно
37
12
7
6

62

-

2.1.2. Број, врста одељења по разредима
Број комбинованих
одељењаод 2 разреда

IV разред

V разред

VI разред

VII
разред
VIII
разред

Свега

I- IV разр

I-II рзр.

III-IV разр

I-III разр

II-IV разр

Свега за
59
школу
Централна
37
школа
Издвојена одељења
Шабачка шк. 12
6
Салаи шк.
Келебијска ш. 4
Укупно
издвојена
22
одељења

9

8

9

6

7

7

5

3

0

1

1

1

0

3

3

3

3

6

7

7

5

0

0

0

0

0

0

3
1
1

3
2
1

3
1
1

3
2
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
2

0
0
0

0
0
1

0
0
1

0
1
0

0
0
0

5

6

5

6

0

0

0

0

3

0

1

1

1

0

I разред

II разред

8

Свега

Укупно
одељења

III разред

Број некомбинованих одељења
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2.1.3. Број ученика према разредима и врстама одељења
Број ученика у
комбинованим
идељењима

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред

Свега

I разред

II разред

III разред

IV разред

1125

I разред

Свега за
школу: 1158

Свега ученка

Укупно

Број ученика у некомбинованим одељењима

137

134

152

151

128

157

145

121

33

9

8

11

5

Централни објекат
Централна
школа: 819

819

64

63

72

69

128

157

145

121

0

0

0

0

0

Издвојена одељења
Шабачка
школа: 204
Салаи школа:
84
Келебијска
школа: 51
Укупно
издвојена
одељења

204

52

42

57

53

-

-

-

-

0

0

0

0

0

69

11

23

15

20

-

-

-

-

15

7

0

8

0
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10

6

8

9

-

-

-

-

18

2

8

3

5

305

72

71

80

82

-

-

-

-
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9

8

11

5

Број одељења и ученика по објектима, разредима и језику наставе
Матична школа: 37 одељења, 819 ученика
Разр.
Српски наставни језик
Мађарски наставни језик
Број одељења
Број ученика
Број одељења Број ученика
1.
1
28
2
36
2.
2
41
1
22
3.
1
32
2
40
4.
2
46
1
23
5.
3
71
3
57
6.
4
83
3
74
7.
4
76
3
69
8.
2
51
3
70
Свега
19
428
18
391
Шабачка школа: 12 одељења, 203 ученика
Разр.
Српски наставни језик
Мађарски наставни језик
Број одељења
Број ученика
Број одељења Број ученика
1.
2
36
1
15
2.
2
33
1
9
3.
2
42
1
15
4.
2
33
1
20
Свега
8
144
4
59
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Салаи школа: 7 одељења, од тога 1 комбинованo,85 ученика
Разр.
Српски наставни језик
Мађарски наставни језик
Број одељења
Број ученика
Број одељења
Број ученика
1.
1 комбинов.
8
1
11
2.
1
9
1
14
3.
1 комбинов.
8
1
15
4.
1
8
1
12
Свега
3 (1-3.С)
33
4
52
Келебијска школа: 6 одељења, од тога 2 комбинована, 51 ученик
Разр.
Српски наставни језик
Мађарски наставни језик
Број одељења
Број ученика
Број одељења Број ученика
1.
1 комбинов.
2
1
10
2.
1 комбинов
8
1
6
3.
1 комбинов
3
1
8
4.
1 комбинов
5
1
9
Свега 2 (1-2КС, 3-4 КС)
18
4
33

2.1.4.Флуктуација ученика
Упоредни приказ кретања броја ученика
Школска година
Укупан број ученика школи
На почетку
шк.год.
(матична
школа и ИО) На крају шк. год.
2007/2008
1007
1001
2008/2009.
1036
1025
2009/2010.
1078
1073
2010/2011.
1106
1085
2011/2012.
1084
1089
2012/2013
1149
1142
2013/2014
1195
1184
2014/2015
1228
1163
2015/2016
1158
1153
Приказ кретања броја ученика током шк.2015/16. г.
бр.уч.-дошли за време
наст.периода

бр.уч.-отишли за време
наст.периода
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Флуктуација је била много већа него што се чини из разлике броја ученика на почетку и и на крају школске
године, зато што су веома често ученици који су отишли после су се и вратили и наставили школовање, неки
чак и више пута у току школске године, а има и преписа унутар школе- тј. из једног нашег објекта у други. Има
и таквих који већ нису започели школску годину код нас (отишли су у иностранство), ипак су ушли у збир
ученика на почетку школске године, јер нисмо знали где се они налазе. Тако је број ученика на крају школске
године за 5 ученика мањи него на почетку школске годиине. Једана наша ученица је преминула а један
ученик је, због одласка на дуже лечење, школовањe наставио у другом граду.
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2.2. РИТАМ РАДА ШКОЛЕ
Настава се у свим објектима одвија по школском плану и програму. Једино одступање је да од месеца
априла нижи разреди одмах након одмора за ужину излазе на велики одмор – на двориште – због њихове
безбедности, да би тако поделили велики број ученика на релативно малом дворишту.

2.2.1. Дежурство наставникa
Распоред дежурства учитеља и наставника је детаљно испланиран по објектима и локацијама
дежурања као и времену дежурства за сваког наставника за сваки дан. Тај првобитни распоред налази се у
прилогу овога документа. Распоред дежурства је променљив и усклађује се са променама у распореду
часова, као и са променама смена у току школске године.
2.2.2. Распореда смена по објектима, одељењима, бројем ученика, одељењским старешинством
Смене смо мењали месечно. У Централној школи у истој смени наставу похађају ученици нижих и
виших разреда. Прва смена (ученици свих одељења 6. и 8. разреда као и ученици нижих разреда: 1.а, 1.1, 2.а,
2.б, 3.б, 3.2) наставу похађа пре подне од 7.30 у септембру, новембру, јануару, марту и мају месецу. Друга
смена ( ученици свих одељења 5. и 7. разреда као и делом ученици нижих разреда: 1.2, 2.1, 3.1, 3.а, 4.а, 4.1)
наставу похађа после подне од 13.30 у октобру, децембру, фебруару, априлу и јуну.
2.2.3. Распоред часова
Распоред часова налази се у школској документацији.

2.3. Остваривање школског календара
Школски календар

Школски календар ОШ „Сечењи Иштван“ донет је на основу Правилника о школском календару за
основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину
(«Сл. лист АП Војводине», бр.24/15) и Правилника о измени Правилника од 7.3.2016.године («Сл. лист АП
Војводине», бр.12/16).
Број наст. недеља и дана: Наставни план и програм за ученике од 1-7. разреда остварило се у 36
петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана, док за ученике 8. разреда остварило 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 је почело у уторак, 1. септембра 2015. године, а завршио се у среду, 23. децембра
2015. године. У првом полугодишту је био 81 наставни дан.
Друго полугодиште је почело у петак, 15. јануара 2016. године и завршио се:
-у уторак, 14. јуна 2016. године, за ученике од првог до седмог разреда и имало је 99 наставних дана
-у среду, 1. јуна 2016. године, за ученике осмог разреда и имало је 89 наставних дана
Први квартал је имао 41, други 40, трећи 48 наставних дана.Четврти квартал је имао 51 наставни дан за
ученике од првог до седмог разреда, а 41 наставни дан за ученике осмог разреда.
Зимски распуст је почео у четвртак 24. децембра 2015. године, а завршио се у четвртак, 14. јануара
2016. године. Допунска настава за време зимског распуста је реализована по плану у блок часовима за
ученике који су имали јединице на полугодишту, као и за друге ученике којима је то било потребно.
Пролећни распуст је почео у четвртак, 24. марта 2016. године, а завршио се у уторак, 29. марта 2016.
године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст је почео у среду, 15. јуна 2016. године а завршио се у
среду, 31. августа 2016. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног
испита, а завршава се у среду, 31. августа 2016. године.
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Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица:
 Подела ђачких књижица на крају 1. полугодишта: 30. 12. 2015.
 Подела сведочанстава и диплома по завршетку другог полугодишта: 28. 06. 2016.
Писмено обавештавање родитеља о успеху ученика: На крају првог квартала у првом полугодишту и
трећег квартала у другом полугодишту, школа је у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено је
обавестила родитеље/старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (напредовање, препоруке
за учење, оцене, број изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере).





Припремна настава, испити:
поправни испити су одржани у јунском /за ученике 8. разр./ и августовском року
/ за ученике 1.-7. разреда/.
припремна настава пред поправне испите 15.8.2015. – 26.8.2015.
Припремна настава пред завршни испит организовало се од другог полугодишта један час математике
и један час матерњег језика недељно, а две недеље пред завршни испит организовало се
свакодневно.

Верске и националне и државне празнике смо обележили у складу са одредбама правилника о
календару
Школски програм је реализован у складу са школским календаром за 2015/2016. шк. Годину, са изменом по
упутству Министарства да се школска година заврши један дан раније (14 јуна уместо 15). Часове са овог дана
смо надокнадили распоређено у више дана.

2.4. Остваривање календара значајних активности
ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2015/16
Г.
ПРЕДАВАЊА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ У ШКОЛИ
ДАТУМ

ТЕМА

РАЗРЕДИ

12.11.2015.

“Пубертет“

5. разреди на С језику

16.11.2015

“Болести зависности”-наркоманија, алкохолизам

7. разреди на С језику

17.11.2015.

“Сида - АИДС”

7. разреди на С језику

25.11.2015.

“Превенција пушења”
ДРУГА ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ

5. разреди на С језику

ДАТУМ

Школски Диспанзер
Завод за јавно здравље
Суботице

БР. И РАЗРЕДИ
ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА
8.разреди , 2 ученика из
сваког одељења
родитељи ученица 5., 6.,
7. разреда

13.10.2015.
13.10.2015.

ТЕМА
“ Припрема за сексуални
живот”
“Превенција ХПВ инфекција и
рака грлића материце”

ОРГАНИЗАТОР (НПР.
ЦРВЕНИ КРСТ, ДИСПАНЗЕР)

05.11.2015.

“Полно преносиве болести”

Школски Диспанзер

8. разреди на М језику

25.11.2015.

“Болести прљавих руку”

Школски Диспанзер

“Олвајс”

Школски Диспанзер

ИИ/1, ИИ/2, ИВ/2
ученице 6. разреда на С
језику

“Правилна исхрана”

Школски Диспанзер

09.12.2015.
09.01.2016.

“Адолесценција”

Школски Диспанзер

1.б,3.б
ученици 5. разреда на М
језику

03.02.2016.

“Превенција пушења”

Школски Диспанзер

В/2, В/3

03.02.2016.

“Адолесценција”

Школски Диспанзер

ВИИ/2,ВИИ/4

04.02.2016.

“Адолесценција”

Школски Диспанзер

ВИИ/3,ВИИ/1

04.02.2016.

“Наркоманија”

Школски Диспанзер

7. разреди на М језику

17.02.2016.

“Метаморфоза”

Еxспецто

8. разреди

02.02.2016.
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17.02.2016.
18.02.2016.
07.03.2016
08.03.2016.
10.03.2016.

“Болести зависности”
“Полно преносиве болести”,

Хигијенски Завод

ученици 7. разреда на С,М
језику

Школски Диспанзер

ученици 8. и 6. разреда на
С језику

“Адолесценција”, “Болести
зависности”

23.03.2016.

“Превенција употребе
алкохола”

“Алкохолизам”

Школски Диспанзер

8.разреди , 2 ученика из
сваког одељења
ученици 6. разреда на С и
М језику

“Здравље зуба”

Школски Диспанзер

ИИИ/1

“Превенција употребе
психоактивних супстанци”

Школски Диспанзер

8. разреди, 2 ученика из
сваког одељења

“Правилна исхрана”

Школски Диспанзер

5. разреди на С језику

“Правилна исхрана”
Школски Диспанзер
СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ У ШКОЛСКОЈ ЗУБНОЈ АМБУЛАНТИ

7. разреди на С језику

Школски Диспанзер
30.03.2016.
31.03.2016.
13.04.2016.

26.04.2016.
04.05.2016.
ДАТУМ

РАЗРЕДИ

Октобар 2015.

8. разреди

ВАКЦИНАЦИЈА УЧЕНИКА У ШКОЛИ
ДАТУМ

ВАКЦИНА

РАЗРЕДИ/ГЕНЕРАЦИЈА

07.10.2015.

Хепатитис Ц 3. доза

7. разреди

05.04.2016.

Хепатитис Ц 1.доза

6.разреди

09.05.2016.

Хепатитис Ц 2. доза

6. разреди

ЕВИДНЦИЈА КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ
ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕШЋА НАШИХ УЧЕНИКА НА КУЛТУРНИМ И ДРУГИМ
МАНИФЕСТАЦИЈАМА ВАН ШКОЛЕ
ДАТУМ
МАНИФЕСТАЦИЈА
КО ЈЕ УЧЕСТВОВАО ИЗ
ШКОЛЕ (нпр. Вацкор, хор…)
12.09.2015.
Миса за почетак школске године у Катедрали
хор –оркестар
Свете Терезије
18-19.09.2015. Бербански дани – Келебија
Вацкор фолклор
у току октобра Динар за дистрофичаре-сабирна акција
ученици школе
09.10.2015.
Еурорегионална сарадња, Суботица-Сегедин-Арад- учествовање на ликовним и на
Темишвар
музичким такмичењима
30.10.2015.
Сунчана јесен живота
Салаји, Шабачка школа
МЗ “Зорка”, МЗ”Пешчара”
19.12.2015.
Новогодишњи програм
МЗ”Ново Село”, ученици,
народни плес
22.12.2015.
Сабирна акција, Колевка
виша одељења
22.12.2015.
Сабирна акција
Ђачки парламент
у току марта
Сабирна акција- Солидарност на делу
Црвени Крст-ученици школе
ЕВИДЕНЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА И СВЕЧАНОСТИ У ШКОЛИ
ДАТУМ
МАНИФЕСТАЦИЈА
КО ЈЕ УЧЕСТВОВАО
31.08.2015.
Свечани пријем првака
Мали хор, ученици нижих разреда
1.-7.10.2015.
Дечија недеља
ученици школе
28.10.2015.
Дан немачког језика
Мали хор, ученици нижих и
виших разреда
06.11.2015.
Дан школе
Предметни наставници и
учитељи
03.12.2015.
Различитост сади, заједништво гради
Чланови комисије за културу и
јавну делатности школе
22.12.2015.
Божићни- новогодишњи вашар
Ђачки парламент
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22.12.2015.
27.01.2015.

Дочек Деда Мраза- МЗ”Дудова шума”
Свети Сава

22.03.2016.
02.04.2016.

Ускршњи вашар
Програм на окружном такмичењу из мађарског
језика
Пробни завршни испит
Космоплов
Програм на републичком такмичењу из мађарског
језика
Завршна свечаност- опроштај од осмака

15-16.04.2016.
22.04.2016.
29.05.2016.
03.06.2016.

ученици
Чланови комисије за културуи
јавну делатности школе
Ђачки парламент
Чланови комисије за културу и
јавну делатности школе
Министарсво просвете
По 3 ученика из 3-4.разреда
Чланови комисије за културу и
јавну делатности школе
Чланови комисије за културу и
јавну делатности школе
Министарсво просвете

15-16Завршни испит ученицима 8.разреда
17.06.2015.
ПОЗОРИШНЕ И ДРУГЕ ПРЕДСТАВЕ, КОНЦЕРТИ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУД-А
ДАТУМ
НАЗИВ ПРЕДСТАВЕ
ОРГАНИЗАТОР И МЕСТО
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПОСЕТИЛИ
28.09.2015.
Снежна краљица
Дечје позориште
И-ИВ разреди на С језику
05.10.2015.
Пöттyöс сзíнпад
Шабачка
И-ИВ разреди на С и М
језику
04.10.2015.
Мáтyáс кирáлy
Вáндорсзíнхáз, МЗ Келебија
И-ИВ разреди на С и М
језику
18.11.2015.
Мáтyáс кирáлy
Вáндорсзíнхáз
И-ИВ разреди на М
језику
19.11.2015.
Фабула Раса
Нéпкöр
8.а, 8.б, 8.ц
19.11.2015.
Мáтyáс кирáлy
Вáндорсзíнхáз, Шабачка и
сви ученици
Салаји школа
27.11.2015.
Филмски маратон
Отворени универзитет
ИИ/1, ИИИ/1,ИИИ/1
04.12.2015
Радионице и предавање
Дечје позориште
ИИ/1, ИИ/2
деци особама са
инвалидитетом
11.12.2015.
Заљубљене ципелице
Дечје позориште
ИИ/1-2,ИИИ/1, ИВ/1-2
15.12.2015.
Дочек Деда Мраза
Дечје позориште, у свим
сви ученици
објектима
16-17.12.2015. Интерактивни час
Градска Библиотека
7-8. разреди на М језику
по 5 ученика из сваког
одељења
28.01.2016.
1. дечији Светосавски дан
Дечје позориште и оркестар
представници одељења
школе
30.01.2016.
Како се постаје витез
“Пролетарац”- Београд
ученици од И-ИВ на С
језику у Централној
школи
24.02.2016.
А кислáнy, акит минденки
Дечје позориште
од И-ИВ разреда на М
сзерететт
језику
05.04.2016.
Стоп насиљу
глумци из Београда,
од И-ВИ на С језику
Централна и Шабачка школа
26.04.2016.
Пинокио
Дечје позориште
ученици нижих одељења
на С језику
Шабачка,Салаи и
Келебија
28.04.2016.
Матилда
Клуб родитеља и просветних
ученици 5.б,и 5/1
радника Суботице
ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ КОЈИ ПРОМОВИШУ СПОРТ (Презентације спортова, спортских
клубова)
ДАТУМ
АКЦИЈА/МАНИФЕСТАЦИЈА
УЧЕНИЦИ – УЧЕСНИЦИ
10-15.09.2015.
Међународни турнир у малом
проф. физ. културе Шандор Јухас
фудбалу
и ученице ВИИИ/1 и ВИИИ/3
05.10.2015.
Спортска недеља у 1.
наставници
полугодишту
09.10.2015.
Јесењи крос
ученици од И-ВИИИ разреда
17.10.2015.
Шаховски спорт
ученици В-ВИИИ разреда по
групама
26.10.2015.
Окружно такмичење у малом
ученице ВИИИ/1
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фудбалу
Међународно такмичење у малом
ученице ВИИИ/1
фудбалу
21.12.2015.
Презентација женског фудбала
И-ИВ разреди
22.01.2016.
Презентација атлетике
И-ИВ разреди
13.04.2016.
Презентација тениса
И-ИВ разреди
25-28.05.2016.
Спортска недеља у 2.
наставници
полугодишту
13.05.2016.
Крос РТС
ученици 5.-8 разреда
25.05.2016.
Дан изазова
ученици и наставници школе
ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ КОЈИ ПРОМОВИШУ НАУКУ ( такмичења, манифестације…)
ДАТУМ
АКЦИЈА/МАНИФЕСТАЦИЈА
УЧЕНИЦИ – УЧЕСНИЦИ
03.10.2015.
Школско такмичење шах
ученици И-ВИИИ разреда
10.11.2015.
Пројекат – сађење дрвећа “Дрво
Салаји школа, Шабачка школа
31.03.2016.
по дрво”
14.11.2015.
Међународно такмичење из
ученици
историје
19-21..01.2016.
Месемондó версенy
ученици од И-ВИИИ разреда на
М језику
25.01.2016.
Школско такмичење из
учитељи, ученици
математике
04.02.2016.
Фарсанг
Централна школа
08.02.2016.
Фарсанг
Келебија, сви ученици
12.03.2016.
Општинско такмичење-Шах
ученици школа из општине
Суботце
15.03.2016.
“Кенгур без граница”
ученици од 1-8.разреда
02.04.2016.
Окружно такмичење из мађарског ученици из школа Северно-бачког
језика
округа
9-10.04.2016.
Шах- окружно такмичење
ученици из школа Северно-бачког
12.05.2016.
Вршњачко насиље
МУП-Суботица
27.05.2016.
Стоп насиљу!-Фондација Тијана
ученици 7/2 разреда
Јурић
29.05.2016.
Републичко такмичење из
ученици школа са територије
мађарског језика
Војводине
САРАДЊА СА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОМ ИНФОРМИСАЊУ ОСМАКА
СРЕДЊА ШКОЛА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА У НАШОЈ
ОТВОРЕНИ ДАН
ШКОЛИ
Гимназија “Костолањи”
09.03.2016., ученици 8.а,б,ц
разреда
Техничка школа “Иван Сарић”
Посета фабрике”Цонтинентал”
11.05.2016.
Средња економска школа
26.04.2016.
Хемијско- технолошка школа
08.12.2015. ученици 8.разреда на
2-10.02.2016. ученици 8.а,б,ц и
М и С језику
ВИИИ/1,ВИИИ/3 разреда
15.04.2016.
Политехничка школа
05.04.2016. ученици 8.разреда на
11-15.04.2016.
С и М језику
Гимназија “Светозар
11.04.2016. ученици 8.разреда на
Марковић”
М и С језику
Сајам образовање
21.04.2016.
ученици 8.разреда
Средња медицинска школа
Áсоттхалом-Средња школаУченици 8.разреда на М језику
02.11.2015.

*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. Толди Анастазија –председник
2. Убори Ласло-представник локалне самоуправе
3. Барат Моника-представник лок. самуправе
4. Маја Дамњановић-представник наст. већа
5. Тамаш Шандор- представник наст. већа
6. Кларика Цинклер- представник наст. већа
7. Броћиловић Немања-предст. Савета родитеља
8. Миленко Гојковић-представник Савета родитеља (од шк 2014/15 г.)
9. Хубер Ерика-представник Савета родитеља
Школски одбор школске 2015/16. год. одржао је 10 седница:
Осим чланова Школског одбора седницама присуствују директор школе Весна Вајс председник Синдиката
Сања Тонковић,; и у зависности од теме по потреби помоћници директора школе Бурањ Ирен, Милица
Чубрило, шеф рачуноводства школе Зоран Ташковић, педагог Маргарета Уршал и психолог Изабела Секе
Сабо, секретар школе Поњаушић Гордана. Свака седница почиње прочитањем по потреби допуном и

усвајањем записника са претходне седнице. Затим следи читање и усвајање, односно по потреби
промена дневног реда. На седницама школског одбора су разматране следеће теме:
27. СЕДНИЦА 15. 09. 2015.

3. Извештај о реализацији Школског развојног плана за школску 2014/2015 годину
4. Извештај о пријему нових радника
5. Разно
1. Извештај о реализацији Годишњег плана и целокупног успеха ученика након завршених разредних и
поправних испита и завршног испита ученика осмих разреда поднела је психолог школе Сабо Секе Изабела и
усваја се једногласно у целости.
2. чланове Школског одбора са Годишњим планом рада за школску 2015/2016 годину је упознала Педагог
школе, Маргарета Уршал и усваја се једногласно у целости, као и Анекс-план рада секција као и Анекс
Школског програма-за рад у А и Б групи са децом у 1. разреду и анекс за пројекат „Развионица“
3. Извештај о реализацији развојног плана школе за школску 2014/2015 годину поднела је Лидија
Миланковић, председник тима за Школско развојно планирање и усваја се једногласно у целости.
Ласло Убори, члан ће школи обезбедити 400 садница борова које ће се посадити у оквиру „Дечје недеље“
4. Извештај о пријему нових радника
Директорка школе саопштава да су од 01.09.2015. примљени нови радници и то:
МИЛАН МИТИЋ професор енглеског језика уместо Ботка Варга Андрее ко је била на породиљском одсуству, а
након тога дала отказ.
ЈУРЧАК ИЗАБЕЛА професор енглеског језика- примљена на одређено време замена за Јурић Данијелу, која је
на боловању до 30.09.2015.
САБО ЖУЖАНА професор мађарског језика- примљена на замену за Кираљ Ноеми, која је на породиљском
одсуству
РАДАКОВИЋ ХУСТА ОРШОЉА професор мађарског језика- примљена на неодређено преузета из ОШ „Соња
Маринковић“ на радно место професор мађарског језика са 27,78 % норме.
НИКОЛИЋ РИТА професор разредне наставе примљена за рад у одељењу другог разреда на мађарском језику
у објекту на Келебији
Извештај о пријему нових радника се једногласно и у целости усвајају.
28. СЕДНИЦА 17. 11. 2015.
1. Извештај о успеху ученика на крају првог квартала школске 2015/2016. године је поднела психолог школе и
оно се једногласно и у целости усваја.
2. Извештај о вишку запослених
27.10.2015. смо имали термин за предају нашег тзв. „Ценус“-а код саветнице гђе Здравке Сотин у ШУ Сомбор.
Правилник о финансирању је ступио на снагу 1.9.2015.
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На основу тога Правилника имали смо вишка спремачицу у норми од 34%, а истовремено одобрено нам је
радно место ложача са 100% норме, као и 100% психолога и 50% педагога.
Миклош Порколаб који је у нашој школи у радном односу од 01.03.1997. године, на радном месту спремач, је
уз изјаву да пристаје да буде технолошки вишак у проценту од 34% норме преузет на радно место ложач те му
је и допуњена норма до 100% на радном месту ложача, које је новоотворено.
За педагога је примљена (до преузимања) Љиљана Кујунџић Иванковић, професор педагогије, која осим код
нас ради и у ОШ „Владимир Назор“ у Ђурђину такође са 50% норме.
За психолога је примљена (до преузимања) Пап Агота, психолог са 100% норме.
За радно место психолога интересовала се и Елеонора Будановић, која је технолошки вишак у проценту од
20% норме, у ОШ „Јован Микић“ из Суботице. Завршила је Филозофски факултет из Новог Пазара – смер
псохологија, који сада није акредитован
3. Давање Сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ „Сечењи Иштван“ из
Суботице
4. Извештај о извршеном надзору школе од стране просветне инспекције
просветна инспекторка Герег М.Ержебет. Предмет надзора били су персонални досијеи запослених и
педагошка документација. До сада још нисмо добили налог мера али је билазадовољна оним што је
прегледала.
5. Анекс Статута - потребно је да се у Статут од 27.12.2013. унесе измена у члану 3, и да се дода да је школа од
интереса за Ромски национални савет. Анекс се у целости једногласно усваја.
6. Правилник о контроли алкохолисаности запослених
Након дискусије чланови Школског одбора доносе закључак да се Правилник још доради.
7. Разно
- прослава Дана школе- радно, у духу грофа Иштвана Сечењија,пократача развоја науке, иноватора,
- Такмичење из историје на мађарском језику-12.11.2015.
- Пројекат „Различитост сади - заједништво гради”од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,
управу и националне добили смо 60.000,00 динара а приредба ће бити одржана 03.12.2015. године.
- Конкурси Националног савета мађарске националне мањине Конкурисали смо на два пројекта Националног савета мађарске националне мањине.Одбијени смо за
пројекат који се односи на екскурзије, а добили смо средства за техничку опрему у износу од 55.000 дин.
- Учење буњевачког језикаНедавно смо добили упутство од Школске управе Сомбор у вези са учењем буњевачког језика. Код нас
постоји секција нисмо могли да оформимо групу од 15 Препоручено је од стране ШУ Сомбор да ученици који
су заинтересовани иду у ОШ „Мајшански пут“ па ће тамо учити буњевачки језик. Родитељима смо проследили
упитник како би дали своју сагласност.
- Конкурси за радна местаРасписали смо конкурсе за радна места на одређено време, за помоћника директора и за географију.
Помоћници директора су Чубрило Милица професор српског језика, у проценту од 40% и Бурањ Ирена
професор разредне наставе у проценту од 60% норме.
Расписали смо конкурс и за радно место професора географије, јер нам је професор географије Ласло Балинт
дао отказ на 40 % норме од 01.09.2015.
Конкурс је расписан за 60% норме.
То је иначе радно место са кога је отишао Башић Пајица, и које му се чува док је он на функцији директора ОШ
„Соња Маринковић“.
-

Успех женског фудбалског тима у Немачкој

- Акција „Дрво по дрво“-седам садница у објекту Сали школе.
Директорка школе уједно се захваљује и господину Ласлу Уборију за саднице четинара које су школи
поклоњене и посађене.
49

- Радови на крову фискултурне салеУ току су радови на поправци крова фискултурне сале. Почетком септембра месеца је дошло до оштећења
дасака испод олука које су висиле и постојала је опасност да падну и повреде некога.
29 . СЕДНИЦА 03.12.2015.
1. Усвајање Правилника о унутрашњој заштити узбуњивача
Правница обавештава присутне чланове Школског одбора да је Закон о заштити узбуњивача ступио на снагу
28.11.2014., те да су правна лица у обавези да донесу своје подзаконске акте до 04.12.2015.
По закону „узбуњивач" је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем,
поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или
јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном друштву. Законом и Правилником
дефинисан је поступак и начин заштите запосленог и других лица која су са њим повезана, било лично или
породично. Правилника о унутрашњој заштити узбуњивача једногласно и у целости усваја.
2.Доношење Одлуке о именовању комисије за попис имовине на дан 31.12.2015.
као и сваке календарске године школа је у обавези да именује комисију за попис имовине. Предлог чланова
комисије верификује Школски одбор. За попис имовине на дан 31.12.2015. предложени су следећи
кандидати:
1. Дунаи Атила, председник
2. Пејовић Изабела, члан
3. Дудаш Агнеш, члан
Школски одбор је донео одлуку о именовању комисије ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице за попис
имовине на дан 31.12.2015. са предложеним члановима

30. СЕДНИЦА: 14. 12. 2015.
Телефонска седница – тема Усвајање другог ребаланса финансијског плана за 2015.годину
31. СЕДНИЦА 19. 01. 2016.
0. Усвајање Финансијског плана за 2016.годину
1. Усвајање Плана јавних набавки за 2016.годину

32 СЕДНИЦА 18. 02. 2016.
1.Усвајање Извештаја о попису имовине са стањем на дан 31.12.2015.
шеф рачуноводства подносећи Извештај саопштава да је попис почео 31.12.2015. а да га је спровела комисија.
Приликом пописа комисија је уочила да су нека потраживања Школе у погледу дуга за коришћење
фискултурне сале, застарела.
Предлог да се Школа писмено обрати Општини Суботица а да се дуг не отписује.
2. Усвајање Правилника о попису имовине
Зоран Ташковић, чланове Школског одбора упознаје са Правилником о попису имовине, чији је модел
сачињен ових дана. Обавеза је школе да у својој правној документацији има овај правилник како би се овај и
следећи попис имовине обавио на законит начин.
3.Разно
- завршни рачунШеф рачуноводства саопштава да је обавеза школе да преда Школском одбору Завршни рачун на усвајање
најбоље до15.03.2016.
-донација школског намештаја-
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Директорка школе обавештава присутне да смо добили донацију из Републике Немачке, која се састоји од
половних, али очуваних ђачког столова и столица којим смо опремили учионицу првог разреда у објекту у
Шабачкој улици.
-постављање камераДиректорка школе, саопштава да је у току постављање камера, на основу јавне набавке коју је спровео Град
Суботица у 2015.години. 7 нових камера биће монтирано у објекту Централне зграде.Камере постављају
фирме „Светлост“ из Краљева и „Аларм систем“ из Суботице.
33. СЕДНИЦА 11. 03. 2016.
1. Усвајање Завршног рачуна за 2015.годину
Шеф рачуноводства Зоран Ташковић, упознаје присутне са законском процедуром усвајања Завршног рачуна.
Рок за усвајање је почетак марта. Школски орган је надлежан да га верификује и усвоји, а контролу спроводи
Управа за трезор.
2. Информације у вези са набавком уџбеника за школску 2016/2017. годину
Директорка упознаје чланове Школског одбора са новом процедуром избора уџбеника за наредну
школску годину.
Закон о уџбеницима прописује да се избор уџбеника врши у складу са Законом чл. 33: школа са листе бира
најмање три уџбеника за сваки предмет у сваком разреду. Одлуку доноси наставничко веће на образложен
предлог стручних већа за област предмета и стручних актива наставника предметне наставе. Савет родитеља
треба такође да да сагласност на избор уџбеника. Издавачима је забрањено да учини, а школа да прими било
какав поклон, донацију. Садшњи избор важиће до 2018/19. године без могућности мењања уџбеника.
3. Разно
- Информације у вези са судским поступком са Кочиш МихаљемСудски процес је обустављен, а бивши директор је проглашен процесно неспособним због деменције.
- Информација у вези са конкурсом од 2013. године са семинара директора школатумачење просветних инспектора у вези конкурса од 2013.године, који су расписани а нису окончани до
ступања Уредбе о забрани запошљавања у јавном сектору: запосленима који су тада конкурисали не могу се
правити нови уговори јер конкурс није окончан. МПНТР од школа захтева да та радна места прогласе/наведу
као слободна због актуелне прерасподеле технолошких вишкова.
- Активности у вези са уписом првака за 2016/2017. школску годину Наша школа је кренула у промоцију школе по објектима ПУ „Наша радост“. По информацијама из објеката ПУ
„Наша радост“ који су на нашој територији ове школске године ће вероватно бити мање деце.
- Извештај о посети просветне инспекторкеЈуче, 10.03.2016. нам је у редовном инспекцијском надзору била просветна инспекторка Герег Марјановић
Ержебет. Сва документација коју је најавила да ће прегледати је била у реду.
- „Вече звезданих стаза“
Заједно са професорима и студентима Учитељског факултета на мађарском наставном језику, ћемо
остварити „Вече звезданих стаза“ 22. априла, када ће по 3 најбоља ученика 3. и 4. разреда бити мали
астрономи-истраживачи и заједно са родитељима, професорима и студентима са факултета као и са својим
учитељима и наставницима посматраће преко 4 телескопа која поседујемо звезде те вечери, а биће и
одржане радионице на тему астрономије. Предвиђено је да ученици те ноћи спавају у фискултурној сали и да
имају још низ активности које ће их мотивисати још више за изучавање науке и радо борављене у школи.
-Припремна настава за завршни испитПрипремна настава за полагање завршног испита је организована али ученици слабо долазе на те часове.
- Активности у објекту у Шабачкој улици_
У објекту у Шабачкој улици смо уградили ПВЦ улазна врата, и добили смо идејно решење за ограду. Ускоро
ћемо организовати састанак са родитељима ромских ученика, како би смо повећали ниво безбедности у том
објекту. Састанку ће присуствовати и господин Стево Николић из Ромског образовног Центра. Наиме, ромска
деца долазе и два сата раније у школу, што није добро по питању њихове а и безбедности осталих ученика у
објекту.
- Посета покрајинског секретара за образовање26.02.2016. нашу школу је посетио покрајински секретар за образовање, господин Њилаш Михаљ. Посета је
била поводом донације од 340.000,00 динара коју је школа добила, а коју смо утрошили куповином
савремених учила.
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34. СЕДНИЦА 06. 04. 2016.
1. Усвајање Прве измене Финансијског плана за 2016.годину
Шефу рачуноводства обавештава присутне чланове да су измене минималне, Извршиена је мала
прерасподела средстава. Прва измена Финансијског плана за 2016.годину усваја се једногласно и у целости
2. Извештај о успеху ученика на крају трећег квартала школске 2015/2016.године
Извештај о успеху ученика на крају трећег квартала школске 2015/2016.године подноси психолог школе Сабо
Секе Изабела, и он се у целости и једногласно усваја.
3. Извештај о активностима школе у протеклом периоду
-безбедност ученика у школи29.03.2016. објекту школе у Шабачкој улици, одржали смо Савет родитеља, са родитељима чија деца иду у тај
објекат. Присуствовао је и господин Стево Николић председник Едукативног центра Рома и координатор за
ромска питања у општини Суботица. Презентовали смо шта је учињено у погледу безбедности ученика у том
објекту: уграђена су нова улазна врата чија је вредност 800 еура, и израдили смо пројекат за ограду, за чије
финансирање смо се обратили амбасади Турске.
Родитељи су упознати са Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Циљ нам је
и да се ученици, наставници и родитељи стално обучавају да препознају насиље и да на њега на одговарајући
начин реагују, те да стварају атмосферу у школи да до насиља не дође, кроз разноврсну понуду слободних
активности, али и кроз физичке и друге мере превенције.
Иначе са тог објекта нама је украдена камера, а починиоц још није пронађен.
-општинско такмичење у шахуОпштинско такмичење у шаху одржано је у нашој школи у суботу, 12. марта 2016. године. Такмичило се 103
учесника из 14 суботичких основних школа. И окружно такмичење ће бити одржано у нашој школи,
09.04.2016.
-Дан броја ПиУ организацији Учитељског факултета на мађарском језику обележен је међународни Дан броја Пи. Наша
ученица Пап Даниела је изабрана као најталентованија
- Историјски час о мађарској револуцијиУченици 7.а и 7.ц разреда одржали су данас, 15. марта, историјски час о мађарској револуцији њеном значају
и борби за слободу 1848 - 1849. Историјском часу присуствовали су и прваци са учитељицом, као и наставници
историје
- Ускршњи вашарУченички парламент је 23. марта организовао традиционални Ускршњи вашар. Осим наших ђака учествовали
су и ученици Средње школе "Жарко Зрењанин" као и корисници Дневног боравка за одрасла лица из
Банијске, под окриљем Дома за децу ометену у развоју "Колевка".
- Акција “Млада стабла за младе људе”_
30.3.2016.год.у спроведена је акција “Млада стабле за младе људе”. Саднице су посадили ученици, родитељи
и учитељице у објекту школа у Шабачкој улици.
- Окружно такмичење из мађарског језика_
- Такмичење у изради плаката за заштиту срединеНаша школа је са Учитељским факултетом на мађарском језику учествовала на међународном такмичењу
Израда плаката за заштиту животне средине. Освојили су друго место и наградно путовање.
- Клуб родитеља и просветних радникаЦиљ пројекта је да се превентивним радом спречи насиље у школи. Обука је спроведена у Београду, а осим
директора школе и стручне службе укључена су и два родитеља, затим два одељења петих разреда и
наставнице Александра Ступар Брујић и Сузана Буројевић.
У нашој школи је јуче, одржана едукативна представа Театра Додир из Београда „Стоп насиљу“. Представа је
намењена ученицима од 1-6 разреда, едукативног је карактера и у складу је са настојањима наше школе да
ради на превенцији насиља и да ученике подстакне да буду бољи и хуманији.
- Допис инспекторки за малолетничку деликвенцијуДиректорка школе упознаје присутне чланове Школског одбора на хронологију догађаја који претходе писању
дописа инспекторки за малолетничку деликвенцију и ћита допис који жели да пошаље, а у вези кога жели
прво да се посаветује са Школским одбором.
Инспекторка је у разговору са родитељима ученика изнела податке о ученику који је у овом случају био жртва,
деци претила малолетничким затвором а о нашој школи саопштавала дезинформације како смо школа са
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највећим бројем ученика који чине насиље.Школски одбор подржава директорку да пошаље допис
инспекторки за малолетничку деликвенцију.
- Конкурси за пројектеШкола је конкурисала за средства Аутономне Покрајине Војводине за следеће пројекте:
- Опрема за безбедност која би садржавала један велики телевизор са свом пратећом опремом и седам
камера
- Интеркултуралност – која би подразумевала посете историјским локалитетима на територији нашег
града
- Курс мађарског језика за запослене
-

Финансирање такмичења-

Наша школа је организатор окружног и републичког такмичења из мађарског језика а ми немамо сопствене приходе за
ту намену, а и до сада су нам средства релативно касно исплаћивана.
Јавна набавка за ђачку ужину-

За потребе исхране ученика наше школе расписали смо јавну набавку мале вредности.
Понуде су поднела два понуђача, пекара „Пролеће“ и Студентски центар „СУБОТИЦА“.
Првобитном Одлуком о додели уговора одабрали смо пекару „Пролеће“ јер Студентски центар „СУБОТИЦА“ није
задовољио неке услове. Цена коју су понудили била је нижа, те су уложили Захтев за заштиту понуђача, након чега смо
одабрали њихову понуду, јер критеријум који нису испунили је био само формални а не и суштински.
Пробни завршни испит ученика осмих разреда-

Пробни завршни испит ученика осмих разреда одржаће се 15. и 16.априла а по одлуци Савета родитеља
матурска забава биће 05.06.2016. у ресторану „Спартак“.
- Атлетски програмАтлетски програм за ученике 2-4. разреда одржаће се 21.04.2016. на Градском стадиону.
35. СЕДНИЦА 10.06.2016.
Седница је одржана телефонски, тема је : Предлог за награду ПРО УРБЕ
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3.2. Извештај о раду Савета родитеља
Чланови Савета родитеља
Ред.
Име и презиме
бр.
родитеља
ПРВИ РАЗРЕД
Теодора Крал Шугар
1.
Нађ Златко
2.
Сич Тинде
3.
4.
Арадски Гизела
Ташковић Теодора
5.
Васић Катарина
6.
Зорица Мишколци
7.
Анита Маџаревић
8.
Невена Дамњановић
9.
10.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Фазекаш Хелена
10.
Сабо Рац Елеонора
12.
Сич Тинде
14.
Абрахам Илона
16.
Хубер Ерика
18.
Сања Петровић
20.
Александра Седлак
22.
Перишић Сандра
24.
Тајана Штефковић
26.
Милошев Душанка
28.
ПЕТИ РАЗРЕД
Изабела Хевеши
29.
31.
Ковач Ошколаш Иштван

Представник
одељења

5.б

32.

33.
35.
37.
39.

Агатић Роберт
Славица Машић
Љубинка Балажевић
Сузана Халас

5.ц
5.1
5.2
5.3

СЕДМИ РАЗРЕД
Ерика Хубер
42.
Патарчић Ангела
44.
Фодор Оршоља
46.
Љубица Беришај
48.
Немања Броћиловић
50.
Биљански Сузана
52.
Дуловић Славица
53.

7.а
7.б
7.ц
7.1
7.2
7.3
7.4

34.
36.
38.
40.
41.
ОСМИ РАЗРЕД
Будинчевић Зоран
43.
Молнар Андреа
45.
Лаћак Наталиа
47.
Алиса Мијић
49.
Тања Шијачић
51.
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1.а
1.б
1.ц
1.д
1.км
1.1
1.2
1.3
1.4
1. и 2. кс
3.а
3.б
3.ц
3.д
3.км
3.1
3.2
3.3
3.4
3. и 4. кс
5.а

Ред. бр.

Име и презиме
родитеља
ДРУГИ РАЗРЕД
Домонкош Рита
1.
Седлак Игор
2.
Капосто Агота
3.
Хорњак Лариса
4.
Едита Себењи Кунтић
5.
Биљана Жунић
6.
Иванковић Бранкица
7.
Марта Бавчевић
8.
Релић Анета
9.

Представник
одељења
2.а
2.б
2.ц
2.км
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
-

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Шиша Беата
11.
Паточкаи Атила
13.
Лаура Кокаи
15.
Сарић Глориа
17.
Марија Јовановић
19.
Гојковић Миленко
21.
Агнеш Жигмановић
23.
Францишковић Смиља
25.
Леринц Валентина
27.

4.б
4.ц
4.д
4.км
4.1
4.4
4.3
4.4
4.5

ШЕСТИ РАЗРЕД
Мелинда Хуњади
30.

6.а

Лошонци Фишер
Кристина
Мишколци Јованка
Васић Марина
Емил Абази
Елвира Рустемовић
Иван Ивковић Миг

6.б
6.ц
6.1
6.2
6.3
6.4
8.а
8.б
8.ц
8.1
8.3

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШК. 2015/2016. ГОДИНИ
Током школске 2015/2016. године Савет родитеља одржао је 4 састанка.
Дана 24. 9. 2015. одржана је Прва конститутивна седница Савета родитеља, уз присуство 53 члана (од укупно
62), када су изабрани председник и заменик председника Савета родитеља, Славица Дуловић и Атила Паточкаи. На овој
седници Савет родитеља био је упознат са Пословником о раду Савета родитеља, усвојен је програм рада Савета
родитеља за ову школску годину, а од стране стручне службе школе упознат је и са реализацијом Годишњег плана рада
школе за протеку школску годину и за ову шк. годину, као и Календаром рада и планираних активности у овој шк.
години. На истој седници Савет родитеља донео је једногласно одлуку да осигурање ученика осигурава Осигуравајућа
кућа ДДОР из Новога Сада, на основу понуда које су упутиле осигуравајуће куће, а да евентуалних 20% износа који се
може вратити школи, школа утроши на материјал за подизање квалитета наставе. Савет родитеља је такође једногласно
усвојио и ђачки тј. родитељски динар за куповину материјала за ликовно и техничко, као и за фотокопир папир (за све по
300 динара). На овој седници је договорено, с обзиром на већи број проблема који се чуо у вези са неким ученицима у
објекту у Шабачкој улици, да ће се један од састанака Савета родитеља одржати и са осталим родитељима у објекту у
Шабачкој улици како би се решавали текући проблеми.
Друга седница Савета родитеља одржана је 14. 3. 2016. у Шабачкој улици у истуреном објекту школе, и њој је
присуствовало 56 родитеља ученика из Шабачке, као и потпредседник Савета родитеља Атила Паточкаи, педагошки
асистент Рејхана Саити, управа школе и г.Стеван Николић, координатор за ромска питања у Општини Суботица.
Првенствени циљ овог сазива Савета родитеља је био да се ови родитељи упознају са протоколом о заштити ученика од
насиља, злостављања и занемаривања, као и кућним редом школе и напорима које школа чини у циљу повећања
безбедности ученика. Покренута је иницијатива од стране родитеља 2.3 одељења да се прикупи међу родитељима
петиција за доделу школског полицајца школи.
Трећа седница Савета родитеља одржана је 21. 3. 2016, и на њој је, као и на претходне две седнице, било кворума
(36 родитеља). На овој седници Савет родитеља једногласно је усвојио Записнике 1. и 2. седнице Савета родитеља (која је
била у Шабачкој улици). Помоћник директора, Милица Чубрило, информисала је родитеље о процедури избора уџбеника
за наредне 3 школске године, а на основу стручног упутства Министарства просвете. Прочитани су сви предлози
стручних већа уџбеника за сваки предмет. Такође је директорка информисала родитеље да се у ОШ „Иван Милутиновић“
налазе сви уџбенички комплети који се могу погледати, нешто уџбеника има и у библиотеци. Савет родитеља је
информисан о забранама издавачима да школама поклањају донације, а Савет родитеља је и једногласно усвојио одлуку
да се родитељима помогне у набавци уџбеника на рате преко добављача (не издавача) Калопер Трејда из Сенте.
Савет родитеља је једногласно прихватио предлог школе да се ове школске године не расписује тендер за
екскурзије, због све слабијег материјалног положаја ученика и њихових родитеља, него да се организују једнодневни
излети у околину Суботице. Такође је подржао иницијативу школе да се и родитељи прикључе излетима као још један
вид добре сарадње родитеља и школе. И на овој седници је родитељима презентован значај безбедности у школи и
апеловано да родитељи морају да сносе одговорност за сукобе који се дешавају ван школе. Управа школе такође
информисала родитеље да има добру и сталну сарадњу са органима реда, полицијом и Одељењем за малолетничку
деликвенцију и да заједно делују у циљу спречавања насиља, а један од продуката тога је и ступање школе у Клуб
родитеља и наставника који се бори за превенцију вршњачког насиља у школама. Родитељи су информисани и о
организацији припремне наставе за ученике осмих разреда.
На овој седници покренута је иницијатива родитеља да се матурско вече ученика осмих разреда не слави у школи
као до сада, него негде у граду. Директорка је упознала Савет родитеља са препоруком Министарства просвете да се то
вече слави у школи у којој има могућности за то, но Савет родитеља је једногласно усвојио предлог родитеља да се
матурско вече одржи ван школе, оформљено је организационо тело за ову прославу.
Четврта седница Савета родитеља одржана је 31. 5. 2016, представљено је 37 одељења. Након усвајања
записника са претходне седнице психолог школе је поднела извештајо успеху ученика у учењу и владању на крају трећег
квартала шк. 2015/16 године.
Разматрале су се актуелне Информације о набавци уџбеника за школску 2016/2017 годину. сви уџбеници које су
наставници предложили као први избор су одобрени и они ће се користити наредне 3 године. Постоји могућност
куповине уџбеника у школи наруче уџбенике преко добављача. У школи ћемо организовати вашар половних уџбеника
14.јуна 2016.
Психолог школе поднела извештај о успеху ученика на пробном завршном испиту и упоредила их са
резултатима првог интерног пробног теста. Часови припремне наставе су уврштени у распоред часова, а имаће их и
након завршетка наставе. Многи ученици не похађају ове часове.
У јануару смо организовали интерни- школски пробни завршни испит да би ученици били упознати са процедуром
тестирања и са типовима задатака који су заступљени на тесту- као и да на време имају увид у своје знање и да их тако
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мотивишемо да уче. У априлу смо организовали пробни завршни испит по упутству Министарства. Овај пробни испит је
био организован у целој Србији. Завршни испит ће се организовати 15., 16., и 17. јуна.
Информације о изборним предметима за школску 2016/2017 годину
Родитељи су у мају анкетирани о изборним и факултативним предметима за следећу школску годину.
Важно је и обавезно да код обавезног изборног предмета грађанско васпитање/веронаука наведемо све
вероисповести који постоје у нашој школи, стим да ће се настава организовати само из оних предмета за који постоји
број заинтересованих који је довољан за формирање групе.
Исто то се односи на изборни предмет „матерњи језик са елементима националне културе“. Нудимо хрватски и
ромски језик и буњевачки говор. Уколико нема довољно ученика, постоји могућнот да се наши ученици спајају са
ученицима других школа или је да се уместо изборног предмета организује секција. Факолтативни предмет мађарски
језик као језик друштвене средине је и даље у понуди. Родитељи изражавју жељу да деца из мађарског језика више
вежбају комуникацију и свакодневне ситуације,
Што се изабраног спорта тиче ученицима од 5. до 8. разреда школа у складу са просторним и кадровским
могућностима нуди 3 могућности: фудбал, одбојку и кошарку. У сваком одељењу се реализује спорт који бира већина
ученика –што је најчешће одбојка за девојчице и фудбал за дечаке. Неки родитељи изражавају незадовљство у име својих
синова али и других дечака који нису заинтересовани или талентовани за фудбал. Разматрали смо идеју да сваке године
бирају други спорт, да би сви испробали све. Принципи демократских избора се односе и на друге изборне предмете,
нпр. неки родитељи не желе да бирају чуваре природе сваке године, ипак- ако је то жеља већине, то ће се организовати.
Организација завршне свечаности и банкете за ученике 8. разреда у петак 3. јуна у 18.00. ће се одржати
приредба у школи- сваки ученик може да позове 4 гостију, да би стали у салу. Банкет ће се одржати у ресторану Спартак
5.6.2016 . За 4 социјално угрожена ученика, уплаћено је из пара ђачког парламента. Након уласка деце капија ће се
закључати, а ресторан има своје обезбеђење.
Директорка је изложила молбу 3 ученика који су током школске године имали више лекших и тежих повреда
обавеза ученика, којима је због безбедности друге деце забрањено да иду на банкет, ипак пошто банкет организују
родитељи ван школе о њиховој молби треба да одлучују родитељи. Савет родитеља је одлучио да наведени ученици
могу доћи на банкет само са њиховим родитељима. (31 за, 3 против, 3 уздржаних)
Директорка је предала листе потписа родитељу- представнику 2.3 одељења Бранкици Иванковић ко је прихватила
да ће петицију са сакупљеним потписима предати у име родитеља МУП-у, да би тако добили школског полицајца.
Родитељи из шабачке школе су изнели даље примедбе на понашање ученика у шабачкој школи Директорка
одговара да смо свесни проблема, зато и радимо то што радимо (предавања, петиција, ограда) јер проблеми постоје.
Директорка каже да проблеми нису везани само за ромску популацију- некултурних, безобразних и насилних ученика
има и међу другим ученицима. У превазилажењу културолошких препрека нам помаже педагошки асистент Рејхана
Саити а сарађујемо и са Стеваном Николићем и ЕЦР.
За крај директорица говори о позитивним примерима сарадње школе и родитеља: заједничким снагама и даље
покушамо да издејствујемо семафор на дугме код Салаи школе, родитељи на Келебији су помогли да се у дворишту
школе поставе клупе, родитељи у Салаи школи су помогли да се трава у околини школе покоси.
Председник Савета родитеља: Славица Дуловић
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3.3. Извештаји руководећих органа школе
3.3.1. Извештај директора школе за школску 2015/16. Годину
1.2. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ
Стандарди:
1.2.1. Развој културе учења
1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика
Развој културе учења
Директор развија и промовише
вредности и развија школу као
заједницу целоживотног учења.
Ствара услове за унапређивање наставе и
учења у складу са образовним и другим
потребама ученика;
• Прати савремена кретања у развоју
образовања и васпитања и стално се
стручно усавршава;
• Мотивише и инспирише запослене и
ученике на критичко прихватање нових
идеја и проширивање искустава;
• Подстиче атмосферу учења у којој
ученици постављају сопствене циљеве
учења и прате свој напредак;
• Ствара услове да ученици
партиципирају у демократским
процесима и доношењу одлука;
• Подстиче сарадњу и размену искустава
и ширење добре праксе у школи и
заједници.

1.2.1.
Опис стандарда











Индикатори:
Ради
ефикасније
организације наставе, а у борби са недостатком простора,
примењује се кабинетска настава где год је то могуће. Управо
због подједнаке важности сваког предмета, у све учионице у
централној школској згради постављени су лаптопови и
пројектори (осим у кабинету за музичко, где постоји ТВ са видеопројектором, али ће до краја године и овде бити постављен
пројектор). Подручни објекти такође су опремљени рачунарским
кабинетом и покретним лаптопом, као и фотокопир-машинама
и скенерима.
Учешће на Симпозијуму за директоре основних школа, фебруар
2016, Златибор; Присуство семинару за директоре школа у
пројекту PASCH, април 2016, Београд.
Реализација неколико пројеката на нивоу школе током године
(Етно-дани: „Различитост сади-заједноштво гради 2,
Космо(п)лов, Дани немачког језика и културе) подстакла је учење
путем пројеката и искуства, придоносећи активном ангажовању
и наставника и ученика, али и родитеља и целе шире заједнице.
Такође, сарадња са МЗ Зорка допринела је акцији озелењавања
Салаи објекта и набавци покретних голова за школско двориште.
Сарадња са пензионерима МЗ Зорка и МЗ Пешчара огледа се у
бризи за најстарије суграђане, те су наши ученици припремили и
ове шк.године програме за Сунчану јесен живота, а пензионери су
учествовали у школским Етно-данима на изложби рукотворина.
Мишљење ученика се у највећој мери поштује, а Ђачки
парламент има подршку у раду како од стране директора, тако
и наставника и стручне службе школе.
Поред сарадње са околним месним заједницама, током шк.године
школе је сарађивала и са разним невладиним организацијама и
удружењима грађана (УГ Дрво по дрво – заједничко сађење
садница и објектима у Шабачкој улици и на путу Е. Кардеља и
едукација о екологији и чувању шума; Удружење просветних
радника Мађара северне Бачке – организује у нашој школи
међународно такмичење из мађарске историје; делегација
Министарства просвете Хрватске и невладине организације
REYN из Хрватске у посети нашој школи као примеру добре
праксе за инклузију и интеграцију Рома; сарадња са невладином
организацијом из Београда, Праксис, за бесплатну правну помоћ
расељеним лицима ради изналажења решења за наше ученике без
ЈМБГ-а; сарадња са Едукативним центром Рома у припреми
испита за повратнике, као и са координатором за ромска
питања локалне самоуправе; сарадња са братским школама из
Сегедина, Арада и Темишвара и заједничка изложба; сарадња са
организацијом из Немачке Kulturweit ради добијања волонтера за
немачки језик; сарадња са Учитељским факултетом на
мађарском наставном језику за који је наша школа школавежбаоница – вече астрономије Космо(п)лов и редовна
студентска пракса; сарадња са локалним уметницима у
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реализацији различитих културних пројеката (ученици
илустровали књигу песама песникиње Монике Чик; ученици са
Келебије учествовали у пројекту Галерије Ликовни сусрет –
Ванземаљска школа, Földönkívüli iskola.
Стварање здравих и безбедних услова
за учење и развој ученика
Директор ствара безбедно радно и
здраво окружење у коме ученици могу
квалитетно да уче и да се развијају.
Осигурава да се примењују превентивне
активности које се односе на безбедност
и поштовање права ученика;
Обезбеђује услове да школа буде
безбедно окружење за све и да су
ученици заштићени од насиља,
злостављања и дискриминације;
• Обезбеђује да се у раду поштују
међународне конвенције и уговори о
људским правима и правима деце;
Обезбеђује да школа буде здрава средина
са високим хигијенским стандардима.
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1.2.2.
Опис стандарда
 Проширене активности у вези са превенцијом насиља у школама:
а. одржан састанак са надлежнима из МУП-а Суботица – Одељење
за малолетничку деликвенцију у циљу побољшања сарадње и
превенције насиља;
 Одржано предавање о безбедности и опасности насиља,
злостављања и дискриминације од стране МУП-а - Одељења за
малолетничку деликвенцију одељењима 6. и 7. разреда где је
највидљивији неки облик насиља;
 Школа је међу 5 школа у Суботици ушла у пројекат УНИЦЕФ-а у
оквиру пројекта „Буди кул, не псуј“ и заједно са ооформљеним
Клубом родитеља и просветних радника Суботице спроводила
активности у циљу смањења вршњачког насиља међу ученицима
петих разреда, а такође у циљу јачања везе: школа(наставник)родитељ-ученик.
 У циљу веће безбедности појачано дежурство реорганизацијом
рада домара, закључавањем улазне капије, као и заменом врата
на објекту у Шабачкој улици;
 Такође су упућена писма Дирекцији за изградњу за уврштавање
изградње школске ограде у Шабачкој улици приликом израде
Плана детаљне регулације у МЗ Пешчара, самом директору,
градоначелнику, а о проблему је информисан усмено и председник
Скупштине Града Суботица, Илија Маравић, као и заменик
секретара Секретаријата за друштвене делатности, Магда
Фехервари, као и координатор за ромска питања у Општини
Суботица, Стеван Николић.
 Као што је атражена помоћ од надлежних из градске управе за
изградњу ограде око зграде у Шабачкој улици, затражена је
помоћ овим поводом и од амбасаде Турске (пројекат) јер учитељи
и ученици због упада старијих малолетника у двориште школе у
току наставе нису безбедни, али нисмо наишли на разумевање
надлежних, осим што је понекад полиција изашла по пријави;
 На Савету родитеља донета одлука да родитељи сакупе
петицију за одређивање школског полицајца нашим објектима;
петиција је сакупљена и од стране представника родитеља
(родитељ Иванковић Бранкица) предата ПИ Суботица МУП-а
Србије.
 Одржано предавање о безбедности на раду, као и предавање о
противпожарној заштити за све запослење од стране стручнога
лица за безбедност, Божидара Бајата.
 У циљу интерног усавршавања у области безбедности у школи,
предавање о поступању наставника у случају насиља у школи
одржао је просветни саветник ШУ Сомбор, Градимир Марковић.
 У циљу веће безбедности у објекту у Шабачкој улици где велики
беој ученика чине Роми, одржан је у школи састанак директора и
стручне службе са родитељима ученика тога објекта, како би се
представили приоритети школе што се тиче безбедности
ученика у овом објекту, представио кућни ред школе о
успоставила правила међу родитељима и ученицима. Састанку је
присуствовао и координатор за ромска питања локалне
самоуправе, господин Стеван Николић.
 Добијена средства на конкурсу за опрему и учила Покрајинског
секретаријата за образовање у вредности од 143.000 динара
искоришћена (уз набавку лаптопова) и за набавку две камере у
циљу проширења капацитета видео-надзора и на подручне

објекте;
 Коначно реализован пројекат са добијеног конкурса од претходне
школске године преко локалне самоуправе – постављено
додатних 9 камера за видео-надзор у два школска објекта;
 нове камере постављене су на два објекта која их уопште до
сада нису имала: објекат на Келебији и на Путу Е. Кардеља, у
тзв.Салаи школи;
 због хитности, санирани су пробушени олуци и део крова
издејствованим додатним средствима од општине;
 Ученици са Келебије посетили ватрогасну станицу где су
одслушали предавања о безбедности у саобраћају и ангажману
ватрогасне службе;
 Обављени су систематски прегледи ученика у пратњи
наставника у Дечјем диспанзеру Суботице; у просторијама
школе уз писмену сагласност родитеља извршена имунизација
ученика шестих разреда против хепатитиса; патронажна
сестра је на позив школе одржала у објектима четири
предавања у вези са одржавањем личне хигијене и извршила
преглед ученика везан за личну хигијену;
 Редовно се одржава хигијена школских просторија. Школа је
прешла на употребу еколошких-френдли (без амонијака)
средстава за хигијену просторија, њихово чишћење и
одржавање.
 Током касне јесени и у пролеће одрађена је дезинфекција,
дезинсекција и дератизација школских просторија свих објеката.
Током зимског распуста одрађено је генерално спремање
просторија школе.
 Приликом надзора инспекције за безбедност почетком шк.
године није било изречених мера;
 Окружење школе: школско двориште централне зграде је
ограђено, осветљено, покривено видео надзором. Спортски
реквизити су у добром стању и стално се проверава њихова
исправност (кошеви, голови, опрема на дечјем игралишту у свим
објектима). Проблем и даље постоји са оградом која је годинама
крадена око објекта у Шабачкој улици од стране локалног
становништва, те је затражена помоћ од локалне самоуправе,
али без одговора. Школа је сопственим снагама успела да изради
пројекат за изградњу ограде и предрачун радова, а остаје да
конкурише и даље за остварење пројекта;
 у зимским месецима снег је био редовно чишћен са стаза које
окружују школу, осим стазе на главном путу ка Келебији, коју је
увек чистила Чистоћа и зеленило, због њене дужине и положаја;
 новим конкурсом код Покрајинског секретаријата за образовање
добијено је 108.000 динара за видео-надзор, те ће нове камере и
опрема за надзор бити постављени до краја текуће 2016. године.
Развој и обезбеђивање квалитета
наставног и васпитног процеса у
школи
Директор обезбеђује и унапређује
квалитет наставног и васпитног
процеса.
• Уме да користи стратешка документа о
развоју образовања и васпитања у
Републици Србији;
• Промовише иновације и подстиче
наставнике и стручне сараднике да
користе савремене методе и технике
учења и примењују савремене
технологије у образовно- васпитном
процесу;
• Обезбеђује услове и подржава
наставнике да раде тако да подстичу
ученике да развијају сопствене вештине

1.2.3.
Опис стандарда
Индикатори:
 Учешће директора у јавној расправи одржаној у локалној
самоуправи са представницима покрајинске владе задуженима за
израду Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у
РС за период од 2016. до 2025. године;
 Учешће директора на састанцима Актива директора у
општини;
 предаја годишњих и месечних планова наставника организована
је електронским путем, слањем на имејл школе, чиме је увелико
смањен трошак канцеларијског материјала и штампања;
 информисање наставника врши се путем интернета, сталном
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учења;
• У сарадњи са стручним сарадницима и
наставницима обезбеђује да настава и
ваннаставне активности подстичу
креативност ученика, стицање
функционалних знања и развој њихових
социјалних вештина и здравих стилова
живота;
• Обезбеђује и развија самоевалуацију
свог рада и систематичну самоевалуацију
и евалуацију рада наставника, стручних
сарадника, наставног процеса и исхода
учења.

сарадњом управе школе, секретаријата школе и стручне службе;
 наставници и стучни сарадници се на време и на најприкладнији
начин упознају са извештајима са састанака и актива;
 У циљу стручног усавршавања у школи је одржан семинар
Удружења Логопрактика Суботица.
 велика већина наставника корисити савремене технологије у
процесу наставе;
 Инсистирање на креативним ваннаставним активоностима уз
сопствено ангажовање посебно на онима које се одвијају у
сарадњу са другим институцијама и организацијама. Ученици
нижих разреда у свим објектима погледали су представе театра
Додир о спречавању вршњачког насиља, затим новогодишњу
представу, а ученици виших разреда су посетили биоскоп и
представе Народног позоришта.
 Спроведени су горе наведени пројекти који су укључили и повезали
ученике, наставнике и стручне сараднике, родитеље, друге
образовне институције и ширу локалну заједницу („Различитост
сади-заједништво гради 2“ – сарадња са месним заједницама,
широм локалном заједницом, родитељима; „Космо(п)лов –
сарадња са студентима Учитељског факултета на мађарском
наставном језику и родитељима; Дани немачког језика и културе
– сарадња са родитељима, ПУ Наша радост – група Палчица на
немачком језику, као и са Националним саветом немачке
националне мањине и Немачким народним савезом; акција
прикупљања играчака и свечани програм за штићенике Дома за
децу ометену у развоју Колевка у сарадњи са новинарима из
Суботице и Новога Сада; поклон-пакетићи добијени од
Канцеларије за младе Града Суботица за најугроженије ученике;
заједничка акција ученика, наставника и родитеља прикупљања
поклона за наше наугроженије ђаке; божићни и ускршњи вашар
организован од стране Ђачког парламента уз сарадњу са
Дневним боравком за одрасла лица из Банијске).
 Поред обавезне самоеваулације рада наставника, као и
самовредновања на тему сарадње родитеља и школе, Тим за
аналитичко истраживање школе у саставу: директор, један
наставник и два члана стручне службе, представио је у Великој
већници крајем 1. полугодишта резултате свога истраживања
на тему: „Интеркултуралност – ставови, знања и интересовања
ученика“, које је спроведено уз подршку Центра за образовне
политике (ЦОП) из Београда. Ово истраживање објављено је у
публикацији „Наставници – рефлексивни истраживачи
инклузивне образовне праксе“.

Обезбеђивање инклузивног приступа у
образовно-васпитном процесу
Директор ствара услове и подстиче
процес квалитетног образовања и
васпитања за све ученике.
• Познаје законитости дечјег и
адолесцентског развоја и ствара услове за
уважавање њихове различитости;
• Ствара климу и услове за прихватање и
уважавање специфичности и
различитости ученика и промовисање
толеранције
• Разуме потребе различитих ученика
(талентованих и надарених, оних са
сметњама у развоју, инвалидитетом и
ученика из осетљивих друштвених
група) и омогућава најбоље услове за
учење и развој сваког ученика;
• Осигурава да код ученика са посебним
образовним потребама те потребе буду
препознате и на основу њих израђени

1.2.4.

60

Опис стандарда
Индикатори:

У школи се уважавају различитости. Уз посебан рад са
наставницима, стручном службом и ученицима настојимо да
постигнемо да
ученици са одређеним проблемима у раду и
понашању буду добро прихваћени од стране ученика у одељењу и
уопште у школи. Посебан труд на састанцима и приликом
индивидуалних посета уложили смо и у раду са родитељима остале
деце да би ученици са одређеним различитостима били прихваћени,
посебно ученици из осетљивих друштвених група. У ту сврху је и
поменути пројекат интеркултуралности (Различитост сади –
заједништво гради).

Посебно организовани родитељски састанци са групама
родитеља у одељењима где је то било потребно. Активну улогу у
свему је имао и Тим за заштиту и безбедност

индивидуални образовни планови; •
Обезбеђује примену програма учења који
ће бити прилагођени претходним
знањима и искуствима ученика и
уважавати разноликост средине из које
они долазе.

се посебан рад са ученицима који заостају у раду израдом
индивидуалних планова и спровођењем истих. Број ученика са којима
се радило по ИОП-у је 40.

Одржан је и интерни семинар о писању ИОП-а од стране
педагога Маргарете Уршал.

Како бисмо више пажње поклањали талентованим
ученицима, прикључили смо се Центру за талентоване ученике
(Tehetségpont) у Мађарској, чиме бисмо пратили развој таквих
ученика и стекли право да конкуришемо на разне међународне
пројекте за талентоване ученике.

Делегација Министарства просвете Хрватске и невладине
организације REYN из Хрватске у посети нашој школи као примеру
добре праксе за инклузију и интеграцију Рома.

Остварена успешна сарадња са Едукативним центром Рома
у припреми испита за повратнике, као и са координатором за ромска
питања локалне самоуправе.

Праћење и подстицање постигнућа ученика
Директор прати и подстиче ученике на рад и
резултате.
• Обезбеђује праћење успешности ученика кроз
анализу резултата на тестовима и увидом у

школски успех, у складу са стандардима
постигнућа ученика;
• Подстиче наставнике да користе различите
поступке вредновања и самовредновања који су у
функцији даљег учења ученика;
• Обезбеђује да се расположиви подаци о
образовно-васпитном процесу користе за
праћење постигнућа и напредовања ученика; •
Прати успешност ученика и промовише њихова

постигнућа.








1.2.5.
Опис стандарда
 Индикатори:
У току целе школске године одржано је на сваком кварталу
одељењско веће за свако одељење, као и пет ванредних
одељењских већа за којима се указала потреба. Одржано
је 13 седница наставничких већа на којима смо, између
осталог, вршили свеобухватну анализу успеха ученика,
као и упоређивање успеха на тромесечјима са онима на
крају полугодишта по ученицима и предметима.
Доношене су мере за побољшање успеха ученика.
Анализирани су
и разматрани резултати тестирања
ученика четвртог, шестог и осмог разреда из
математике које је спроведено у септембру месецу.
Самоиницијативно смо спровели тестирање ученика осмих
разреда пре пробног тестирања које је обавезно од
стане МПНТР, те смо на основу тих резултата стекли
увид у слабости ученика. На основу анализе направљен
план као да се успех ученика поправи и донете мере за
побољшање.
Из свих предмета на почетку школске године наставници су
одрадили иницијално тестирање ученика чији су се
резултати разматрали на активима.
На сајту школе, односно на Фејсбук страници школе,
сукцесивно су истицани сви резултати ученика на
такмичењима током школске године.
Сви одлични ученици на крају године су похваљени од стране
Наставничког већа.

II Област: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
2.1. Планирање рада установе
2.2. Организација установе
2.3. Контрола рада установе
2.4. Управљање информационим системом установе
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи
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Планирање рада установе
Директор обезбеђује доношење и спровођење
планова рада установе.
• Организује и оперативно спроводи доношење
планова установе: организује процес планирања и
додељује задатке запосленима у том процесу,
иницира и надзире израду планова, обезбеђује
поштовање рокова израде планова и непосредно
руководи том израдом;
• Обезбеђује информациону основу планирања:
идентификује изворе информација потребне за
планирање и стара се да информације буду тачне и
благовремене;
• Упућује планове установе органу који их доноси.

Организација установе
Директор обезбеђује ефикасну организацију
установе
Креира организациону структуру установе:
систематизацију и описе радних места,
образујестручна тела и тимове и организационе
јединице;
• Обезбеђује да су сви запослени упознати са
организационом структуром установе, посебно са
описом свог радног места;
• Поставља јасне захтеве запосленима у вези са
њиховим радним задацима и компетенцијама и
проверава да ли запослени разумеју те задатке;
• Стара се да запослени буду равномерно
оптерећени радним задацима;
• Делегира запосленима, руководиоцима стручних
органа, тимова и организационих јединица
послове, задатке и обавезе за њихово извршење;
• Координира рад стручних органа, тимова и
организационих јединица и појединаца у установи;
• Обезбеђује ефикасну комуникацију између
стручних органа, тимова и организационих
јединица и запослених.

Контрола рада установе
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2.1
Опис стадарда:
Индикатори:
 Успешно урађен и усвојен Годишњи план рада школе за
2015/16. годину, у законски предвиђеном року. Сви
задаци које је потребно планом рада одрадити у овој
школској години равномерно су распоређени на
запослене, водећи рачуна о њиховим жељама и
афинитетима.
 Запослени нису имали примедбе на решења о
40часовној радној недељи. Током полугодишта праћен
је њихов рад и остваривање задатих циљева. Планови
који су запослени били дужни да одраде и предају ПП
служби, на време су урађени и усвојени и њихово
остваривање се пратило до краја шк. године.
 За израду планова сви запослени су добили неопходне
информације од директора и стручне службе школе.
 Сви Извештаји из претходне школске године као и
планови за ову школску годину, по усвајању, у законском
року су прослеђени надлежним органима (Градском
секретаријату
за
друштвене
делатности
и
Министарству образовања).
 ЦЕНУС урађен и одобрен од стране надлежног органа,
МПНТР.
 За троје радника обезбеђена допуна норме од 100, 90 и
65%, а новим Правилником о финансирању школа
радник који се пријавио добровољно да буде
технолошки вишак (јер има положен за ложача)
преузет је на новоодобрено место ложача и допуњена
му је норма до 100%.
2.2
Опис стандарда:










Индикатори:
Годишњим планом рада школе прецизирана су сва
стручна тела, стручна већа, активи, тимови и састав
истих.
Водило се рачуна да запослени буду равномерно
оптерећени обавезама према проценту ангажовања у
школи и да буду укључени у активности за које имају
афинитете.
Сви запослени су упознати са организационом
структуром установе, са описом свог радног места а
помоћно особље (код којег се јављају чешће проблеми
везани за обавезе које имају на радном месту) и
појединачно писмено је обавештено о опису свог радног
места.
Водило се рачина да сви схвате своје обавезе из описа
радног места, подсећањима на задатке које треба
извршити;
На састанцима је договорено на који начин стручни
органи комуницирају међу собом а директор
координира радом свих уз помоћ стручне службе.
2.3

Директор обезбеђује праћење, извештавање,
анализу резултата рада установе и предузимање
корективних мера.
Примењује различите методе контроле рада
установе, њених организационих јединица и
запослених;
• Организује и оперативно спроводи контролу рада
установе: организује процес праћења,
извештавања и анализе резултата и додељује
задатке запосленима у том процесу, иницира
и надзире процес израде извештаја и анализа,
обезбеђује поштовање рокова у изради извештаја и
анализа;
• Обезбеђује информациону основу контроле:
идентификује изворе информација потребне за
контролу и стара се да информације буду тачне и
благовремене;
• Непосредно прати и заједно са запосленима
анализира остварене резултате установе,
анализира рад установе, њених јединица и
запослених;
• Предузима корективне мере када остварени
резултати установе, њених јединица и појединачни
резултати запослених одступају од планираних;
• Упознаје органе управљања са извештајима и
анализама резултата рада установе и предузетим
корективним мерама.

Управљање информационим системом
установе
Директор обезбеђује ефикасно управљање
информацијама у сарадњи са школском
управом и локалном самоуправом
Обезбеђује да сви запослени буду правовремено и
тачно информисани о свим важним питањима
живота и рада установе;
• Обезбеђује услове за развој и функционисање
информационог система за управљање (ИСУ):
набавку потребне опреме и програма, организује
рад информационог система и
његово коришћење у свакодневном раду установе
у складу са законом;
• Обезбеђује обуку запослених за рад са
савременом информационо-комуникационом
технологијом и подстиче их да је користе у раду
установе и као подршку процесу учења/наставе.

Опис стандарда:
 Индикатори:
 Од стране директора школе током оба полугодишта
посећено је 28 часова свих облика наставе, извршена
анализа часова са запосленима, дате препоруке за даљи
рад, изречене примедбе и похвале;
 Извршен је надзор прегледа Дневника образовноваспитног рада, матичних књига, књига дежурства
као и свих извештаја са састанака сртучних већа,
актива и тимова;
 Редовно
обилажење и праћење рада дежурних
наставника као и рада наставника у продуженом
боравку. Задаци у том процесу распоређени и на
остале запослене (заменици директора).
 Редовно, најмање једном недељно,
обилажење свих
просторија школе и школског дворишта, контролисан
рад помоћног особља и хигијене у школи. Редовно
одржавање састанка са помоћним особљем на којима
се договарало о начину рада, распоређивању дужности
и задатка и роковима када задаци треба да буду
завршени. Задужења у овом делу посла имали су и
заменици директора школе школе.
 На већима, састанцима актива и осталим стручним
телима анализиран је рад установе али и рад
појединаца. Доношене су мере за побољшање
функционисања школе уопште.
 Школски одбор редовно информисан о свим
дешавањима у школи путем извештаја о раду и о
конкретним мерама за побољшање рада.

2.4
Опис стандарда
Индикатори:
 Све информације значајне за рад школе и запослених
уопште које се усменим, писменим или електронским
путем проследе школи правовремено се прослеђују и
запосленима на састанцима, путем огласне табле или
мејловима.
 У зборницу је постављен рачунар који користе
запослени, има интернет и доступан је свим
заинтересованима, а интернет постоји у свим
учионица.
 Током шк. године набављено је додатних 5 лаптопова, 1
рачунар које наставници могу користити како у
настави тако и за сопствено информисање путем
интернета.
 Купљен је и 1 фотокопир апарат за објекат на путу
Е.Кардеља, 1 систем за видео-надзор, 2 електрична
косилица, 2 самоходне косилице, угаона брусилица и
вибрациона бушилица.
 Уграђен је интерфон у централну школску зграду ради
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безбедности.
 Такође је поправљена интернет-мрежа у школи,
купљен нов и јачи рутер којим су се решили чести
испади из система интернет-мреже и појачан
квалитет интернет-мреже у школи.
 Пекара Пролеће донирала је школи апарат за еспресо
кафу, микроталасну пећницу и штедњак.
 У власништво школе прешла је опрема за Дигиталну
школу у три објекта (централна, објекат у Шабачкој и
објекат на Келебији).
 Директор, заменик директора и административни
радници унели су све потребне податке везане за школу
и запослене у нови информациони систем МПНТР и
континуирано месечно обнављали податке.

Управљање системом обезбеђења квалитета
установе
Директор развија и реализује систем осигурања
квалитета рада установе.
Примењује савремене методе управљања
квалитетом;
• Обезбеђује изградњу система управљања
квалитетом у установи: израду процедуре
управљања квалитетом и потребне документације,
распоређује задатке запосленима у процесу
управљања квалитетом и стара се да их они
спроводе;
• Обезбеђује ефикасан процес самовредновања и
коришћење тих резултата за унапређивање
квалитета рада установе;
• Заједно са наставницима и стручним
сарадницима прати и анализира успешност
ученика на завршним, односно матурским
испитима ради планирања унапређивања рада
школе;
• Обезбеђује сарадњу са тимовима који обављају
спољашње вредновање рада установе и стара се да
се резултати тог вредновања користе за
унапређење рада установе.

2.5
Опис стандарда






Индикатори:
Свеобухватном анализом рада установе у
претходном периоду утврђено је да је једна од мера
побољшања рада и опремање школе потребним
наставним средствима и училима. Тако је током
оба полугодишта школа предвиђеним и планираним
средствима опремила...
Тим за самовредновање је током претходног
периода спровео анкету за самовредновање за
области: Настава и учење и Безбедност. Извештај
о самовредновању са предлогом мера за
унапређивање уочених слабости као и начину
праћења
остваривања
предложених
мера
разматран је и усвојен на Наставничком већу,
Савету родитеља и Школском одбору.
Разматрани су резултати тестирања ученика
четвртог, шестог и осмог разреда из математике,
као и предмета на ЗИ, и предложене мере за
побољшање успеха ученика.

III Област:
ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Стандарди:
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених
3.2. Професионални развој запослених
3.3. Унапређивање међуљудских односа
3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
Планирање, селекција и пријем запослених
Директор обезбеђује потребан број и
одговарајућу структуру запослених у установи
Планира људске ресурсе у установи и
благовремено предузима неопходне мере за
реализацију плана људских ресурса;
• Стара се да сва радна места у установи буду
попуњена запосленима који својим
компетенцијама одговарају захтевима посла;
• Обезбеђује спровођење поступка пријема
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3.1
Опис стандарда
Индикатори:
Број одељења у овој школској години смањен је за једно
одељење у односу на претходну годину што је изискивало
нешто другачију организаију рада, али не и смањење броја
радника.
План запошљавања нових радника направљен је током
лета, али је морао бити промењен непосредно пред почетак
школске године, јер је стигао нови Правилник о

запослених у радни однос
• Обезбеђује услове за увођење приправника у
посао и предузима мере за њихово успешно
прилагођавање радној средини

Професионални развој запослених
Директор обезбеђује услове и подстиче
професионални развој запослених
Подстиче и иницира процес самовредновања рада
и постављања циљева заснованих на високим
професионалним стандардима и подржава
континуирани професионални развој;
• Осигурава да сви запослени имају једнаке
могућности за учење на основу личног плана
професионалног развоја кроз различите облике
стручног усавршавања
• Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у
складу са годишњим планом стручног
усавршавања и могућностима установе.

Унапређивање међуљудских односа
Директор ствара позитивну и подржавајућу
радну атмосферу
Ствара и подржава радну атмосферу коју
карактерише толеранција, сарадња, посвећеност
послу, охрабрење и подршка за остваривање
највиших образовнo- васпитних стандарда;

критеријумима и стандардима за финансирање основних
школа, којим смо изгубили и право на једног библиотекара,
34 одсто спремачице, а добили једно место ложача, па је
радник на р.месту-спремачица преузет на место ложача,
јер је за то имао све квалификације. Такође је извршена
допуна норме по закону и правилнику трима наставницама.
Школској управи уредно су пријављена слободна радна
места у школи. При пријему испоштована је листа
технолошких вишкова и на сва радна места за која је на
листи било одговарајућих кадрова са свима појединачно
обављени индивидуални разговори и примљени у радни однос
они који су се показали да својим компетенцијама
одговарају захтевима посла (један радник). На радна места
која се нису могла попунити кадровима са листе
технолошких вишкова у радни однос су примљена
компетентна лица на одређено време.
Министарство је одобрило, као и до сада две групе
продуженог боравка;
Сва радна места су стручно заступљена (%). Осам
приправника је одрадило приправнички стаж и пријављени
су за полагање стручног испита.

3.2
Опис стандарда
Индикатори:
 На почетку школске године сви запослени су били у
обавези да донесу план стручног усавршавања.
Запослени су изабрали семинаре које
желеле да
одслушају. Као и претходне године, настојаће се да се
семинари реализују за све запослене у школи.
 Уласком школе у пројекат сарадње са Клубом
родитеља ради смањења вршњачког насиља, одређени
наставници су такође присуствовали семинарима који
су саставни део пројекта и који ће се наставити и
даље.
 Координатори и чланови тимова одржали су и
семинаре за чланове колектива као вид интерног
стручног усавршавања.
 У циљу стручног усавршавања одржан је семинар за
писање ИОП-а од стране стручног сарадника,
педагога.
 Одржан је и семинар Удружења Логопрактика
Суботица.
 Такође је просветни саветник ШУ Сомбор, одржао
семинар о поступању наставника у спречавању насиља
и злостављања ученика.
 Обезбеђена су средства и за семинаре стручних
сарадника, шефа рачуноводстава и секретара школе,
који су посетили најмање један стручни семинар.

3.3
Опис стандарда
 Индикатори:
 Током целе шк. године пружана је подршка запосленима
у раду путем похвала и истицања позитивних
дешавања и акција које се спроводе у школи.
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• Својом посвећеношћу послу и понашањем даје
пример запосленима у установи и развија
ауторитет заснован на поверењу и поштовању;
• Међу запосленима развија професионалну
сарадњу и тимски рад;
• Поставља себи и запосленима остваривање
највиших професионалних стандарда;
• Показује поверење у запослене и њихове
могућности за остваривање квалитетног
образовно-васпитног рада и побољшање учинка;
• Комуницира са запосленима јасно и
конструктивно

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

 Радно време су пратили и поштовали готово сви
запослени, а изузецима је дата усмена опомена да се
тога придржавају.
 За ствари битне за школу и наставни процес, директор
школе је у сваком тренутку доступан запосленима,
ученицима и родитељима.
 Директор
је
водио
конструктивне
разговоре
покушавајући да на најбољи могући начин разуме
запосленог али и износио своје мишљење у виду похвале
или критике. С тим у вези спроведен је и један
дисциплински поступак против запосленог и издата
три писана налога мера.
 Директор настоји да створи атмосферу у којој ће се
сваки запослени осећати поштованим и уваженим,
настоји да им укаже поверење додељујући им важне
задатке и да њихов рад у сваком тренутку истакне и
похвали.
 Директор се труди да са запосленима комуницира
јасно, уважавајући њихов матерњи језик кад год је то
могуће, да у сваком тренутку разумеју шта је речено
како би могли да дају своје сугестије, предлоге или да се
сагласе са реченим.
3.4.
Опис стандарда
 Индикатори:
 После планираних посета часовима којих је у шк. години
било 28, часови су анализирани од стране наставника
који је држао час,
педагога и/или психолога и
директора школе који су час пратили, а код
приправника и од стране ментора, износила су се
запажања и сугестије; користила се свакуа прилика да
се истакну прво оне добре стране часа и похвали
наставник, а онда и да се да евентуална примедба и
укаже на начин да се пропуст исправи.
 На Наставничком већу се
обавезно истиче рад
наставника који су имали посебне успехе (такмичења,
лепо одржан час, добро решен проблем у одељењу,
добра сарадња са родитељем...)
 У циљу јачања колектива и мотивације запослених,
заједнички су прослављани важни датуми у школском
животу (школска слава, Дан школе, 8. март), а
организовано је дружење целога колектива-свих
запослених у објекту на Келебији на крају школске
године.

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

Сарадња са органом управљања и
репрезентативним синдикатом у
установи
Директор пружа подршку раду органа
управљања и репрезентативном синдикату
Обезбеђује да орган управљања буде
правовремено и добро информисан о новим
захтевима и трендовима васпитнообразовне
политике и праксе;
• Обезбеђује податке који омогућују органу
управљања оцену резултата постигнућа ученика и
добробити деце;
• Обезбеђује израду годишњег извештаја о
реализацији васпитно-образовног програма,
школског програма и годишњег плана рада

4.1.
Опис стандарда
 Индикатори:
 Током овог периода одржана су четири састанака
Савета родитеља. Настоји се да се створи таква
атмосфера у школи да родитељи могу без устручавања
да изнесу мишљење о раду школе, усменим путем или
путем мејла, укажу на проблеме, пропусте или искажу
задовољство. Један састанак био је организован само
у објекту у Шабачкој улици са родитељима тих ђака
како би се поучили о кућном реду школе и упознали са
планом рада школе на тему безбедности.
 Родитељи су узели учешћа у реализовању плана
Професионалне орјентације (извоћење часова), посећују
дане Отворених врата, прикупљали су петицију за
школског полицајца и укључили се у рад Клуба
родитеља и просветних радника преко наше школе у
пројекту за превенцију насиља у петим разредима.
 Такође су се самоангажовали на уређењу дворишта
објекта на Путу Е. Кардеља.
 Школа подржава активност родитеља где они
осмишљавају рад са групом деце у разним едукативним
радионицама, као што је био случај и у четвртом
разреду, где је родитељ иницирао радионицу на тему
вршњачког насиља, а потом је одржан и састанак свих
родитеља са управом и стурчном службом школе, како
би се поразговарало о условима који прате ученике на
преласку из четвртог у пети разред.
 У сарадњи са родитељима школе спроведена су и два
већ
поменута
пројекта:
„Космо(п)лов“
и
„Различитост сади – заједништво гради 2“.
 Наставници су редовно одржавали родитељске
састанке тако да су родитељи редовно обавештавани
о резултатима рада њихове деце. Такође, родитељи су
били информисани и на пријемима родитеља за које је
термин имао сваки наставник.
 Битне информације могли су добити и преко сајта и
Фејсбук странице школе, као и преко секретаријата
школе.
4.2.
Опис стандарда




Индикатори:
Школски одбор је усвојио План рада школе за 2015/16.
годину, као и сва остала касније донесена акта, и
редовно је извештаван о остваривању свих
активности. Такође, чланови Школског одбора су
имали увид и у постигнућа ученика која су се посебно
анализирала.
У овој шк. гогдини одржано је девет седница Школског
одбора, од којих две телефонским путем.
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установе;
• У складу са својим овлашћењима омогућује
органу управљања да обавља послове предвиђене
законом.
• Омогућава репрезентативном синдикату у
установи да ради у складу са Посебним
колективним уговором и законом.

Сарадња са државном управом и локалном
самоуправом
Директор остварује конструктивну сарадњу са
органима државне управе и локалне
самоуправе.
Одржава конструктивне односе са представницима
државне управе и локалне самоуправе ради
задовољења материјалних, финансијских и других
потреба установе;
• Успоставља и одржава добре везе са локалном
заједницом како би јој омогућио да се укључи у
рад установе и да је подржава;
• Добро познаје расположиве ресурсе, развија
односе са стратешким партнерима у заједници;
• Омогућује да простор установе буде коришћен
као ресурс за остваривање потреба локалне
заједнице у складу са законском процедуром

Сарадња са широм заједницом
Директор промовише сарадњу установе на
националном, регионалном и међународном
нивоу
Води установу тако да буде отворена за
партнерство са различитим институцијама
образовања и васпитања и другим институцијама,
на националном, регионалном и међународном
нивоу;
 Подстиче
учешће
установе
у
националним,
регионалним
и
међународним пројектима, стручним
посетама и разменама мишљења и
искустава;
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Сарадња са Синдикатом у школи на завидном нивоу,
исказано је јединство у свим одлукама везаним за
статусе запослених на основу новог Правилника о
финансирању установа, као и за примање радника са
листе технолошких вишкова. Председнику синдиката је
омогућено да преко школског имејла обавештава
раднике о најновијим информацијама из ове области.

4.3.
Опис стандарда
Индикатори:
Успостављена је добра сарадња са општином., посебно са
Секретаријатом за друштвене делатности.
Општина је издвојила додатна средства за санацију олука
фискултурне сале на захтев/молбу школе.
Преко општине је шесторо ученика наше школе бесплатно
провело 15 дана у јулу месецу 2016. у Минхену, братском
граду Суботице, у пратњи нашег наставника.
Такође је наша школа путем ове исте сарадње добила 55
радних ђачких клупа, 82 столице и 5 ормарића, којима смо
заменили одређени дотрајали школски намештај.
И ове године преко општине је обезбеђена бесплатна
ужина за 408 наших ђака, као и бесплатне ђачке карте.
Сарадња са Месном заједницом Зорка је на завидном нивоу.
Обезбедили су новогодишње пакетиће за наше угрожене
ученике, косили траву у објекту на Путу Е. Кардеља,
озелењавали игралиштеи поклонили школи покретне мини
голове. Наши ученици су припремили програм за пензионере
ове МЗ, а они су учествовали у нашем пројекту
„Различитост сади – заједништво гради 2“..
4.4.
Опис стандарда
Индикатори:
Школа је школа-вежбаоница за студенте Учитељског
факултета на мађарском наставном језику и ове шк.
године је свечаним пријемом студената на тзв. дану за
студенте запоела сарадњу која је трајала целу школску
годину кроз рад са нашим учитељима-менторима са
студентима.
Са Учитељским факултетом и студентима је веома
успешно реализован пројекат Космо(п)лов, који ће
наставити да се организује сваке године.
Школа је чланица пројекта Партнерских школа за учење
немачког језика. И ове шк. године смо имали асистентаволонтера за немачки језик из Немачке преко организације
Културвајт (Kulturweit) а у сарадњи Амбасаде СР Немачке
у Србији. Такође смо спроводили све активности
предвиђене овим пројектом, као и језички испит за
полагање немачког језика ученицима осмих разреда.
Школа је братска школа са три школе ван Србије: једном
из Мађарске (Сегедин) и садве из Румуније (Арад и
Темишвар). У Сегедину је одржан сусрет директора ове
три школе и договорена сарадња, која се остварила већ на
Дану наше школе, заједничком изложбом радова ученика.
Школа је ушла у пројекат УНИЦЕФ-а у оквиру пројекта
„Буди кул, не псуј“ и заједно са оформљеним Клубом
родитеља и просветних радника Суботице и спроводила

активности у циљу смањења вршњачког насиља међу
ученицима петих разреда, а такође у циљу јачања везе:
школа(наставник)-родитељ-ученик.
Удружење просветних радника Мађара северне Бачке –
организује у нашој школи међународно такмичење из
мађарске историје.
Делегација Министарства просвете Хрватске и невладине
организације REYN из Хрватске посетила нашу школу као
пример добре праксе за инклузију и интеграцију Рома.
V Област:
ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ
УСТАНОВЕ
Стандарди:
5.1. Управљање финансијским ресурсима
5.2. Управљање материјалним ресурсима
5.3. Управљање административним процесима
Управљање финансијским ресурсим
Директор ефикасно управља финансијским
ресурсима
У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује
израду и надзире примену буџета установе у
складу са расположивим и планираним ресурсима;
• Планира финансијске токове: приходе и расходе,
приливе и одливе финансијских средстава;
• Управља финансијским токовима, издаје
благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате.

Управљање материјалним ресурсима
Директор ефикасно управља материјалним
ресурсима
Планира развој материјалних ресурса у складу са
оценом постојећег стања и могућностима
прибављања тих ресурса;
• Предузима мере за благовремено и ефикасно
одржавање материјалних ресурса установе, тако да
се образовноваспитни процес одвија несметано;
• Распоређује материјалне ресурсе на начин који
обезбеђује оптимално извођење образовноваспитног процеса;
• Сарађује са локалном самоуправом ради
обезбеђења материјалних ресурса;
• Надзире процесе планирања и поступке јавних
набавки које спроводи установа и обезбеђује
њихову ефикасност и законитост;
Прати извођење радова у установи који се
екстерно финансирају;
• Обезбеђује ефикасност извођења радова које
установа самостално финансира.

Управљање административним процесима
Директор ефикасно управља
административним пословима и
документацијом
Обезбеђује покривеност рада установе потребном
документацијом и процедурама;

5.1.
Опис стандарда
Индикатори:
Реализован у потпуности Финансијски план и План набавке
за претходну годину. Активно учешће у изради
Финансијског плана и Плана набави за ову календарску
годину, водећи рачуна о приливу и одливу финансијских
средстава.
Током школске године издати налози за спровођење
набавки предвиђених Планом набавки, као и адекватни
налози за плаћање и наплате.

5.2.
Опис стандарда








Индикатори:
Сопствене приходе од издавања фискултурне сале
школа нема због нерешених катастарских питања, те
се ова школска година утрошила на сређивање овог
проблема: урађен је геодетски нацрт фискултурне сале,
уплаћене таксе и чека се упис у катастар.
Из градског буџета школа добија средства за
одржавање, превоз запослених, дажбине (струја, вода,
грејање...). планским радом календарска година је
завршена успешно. Спроведене су све набавке планиране
Планом набавки. У марту ове школске године имали
смо спровођење јавне набавке Ужине за ученике школе,
која је успешно спроведена.
Тестаментом остављена средства школи за плаћање
ужине социјално угроженим ученицима трошила су се
наменски, уз надзор надзорног органа.
Самосталним радом домара окречено је пет учионица,
а средствима општине обновљен је паркет у четири
учионице и у зборници.
5.3.
Опис стандарда

Индикатори:
Обезбеђена је покривеност рада установе потребном
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• Стара се о поштовању и примени процедура рада
установе и вођењу прописане документације;
• Обезбеђује ажурност и тачност административне
документације и њено систематично архивирање,
у складу са законом;
• Припрема извештаје који обухватају све аспекте
живота установе и презентује их надлежним
органима установе и шире заједнице.

документацијом. Поштује се и процедура рада уз појачан
надзор вођења правне документацијем а води се и
прописана остала документација са обезбеђеном
тачности административне документације и архивирање
података у складу са законом. Обезбеђена просторија и
ормани у којима се врши архивирање.
Сви планови и извештаји (План рада школе за 2015/16.
годину, Извештај о раду школе, Извештај рада директора
чколе) редовно презентовани на Наставничким већима,
Савету родитеља, Школском одбору, а они који је било
потребно, прослеђени надлежним министарствима и
органима.

VI Област:
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
6.2. Израда општих аката и документације установе
6.3. Примена општих аката и документације установе
Познавање, разумевање и праћење релевантних
прописа
Директор познаје, разуме и прати релевантне
прописе
Прати измене релевантних закона и подзаконских
аката у области образовања, радних односа,
финансија и управног поступка;
• Разуме импликације законских захтева на начин
управљања и руковођења установом;
• Уме да користи стратешке документе који се
односе на образовање и правце развоја образовања
у Републици Србији.
Израда општих аката и документације установе
Директор обезбеђује израду општих аката и
документације која је у складу са законом и
другим прописима, јасна и доступна свима
Иницира и у сарадњи са секретаром планира
припрему општих аката и документације;
• Обезбеђује услове да општи акти и
документација установе буду законити, потпуни и
јасни онима којима су намењени;
• Обезбеђује услове да општи акти и
документација установе буду доступни онима
којима су намењени и другим заинтересованим
лицима, у складу са законом.
Примена општих аката и документације
установе
Директор обезбеђује поштовање и примену
прописа, општих аката и документације
установе
Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта
установе и води установљена документација;
• Након извршеног инспекцијског и стручнопедагошког надзора израђује планове за
унапређивање рада и извештаје који показују како
су спроведене тражене мере

6.1.
Опис стандарда
Индикатори:
Донет нови Посебан колективни уговор из фебруара 2015.
запослени у школи (директор, секретар и председник
синдиката) су у одређеним деловима презентовали
запосленима на седници наставничког већа.
Директор пратио усвајање Закона о уџбеницима и
поступао у складу са њим приликом одабира уџбеника за
наредне три године .
6.2.
Опис стандарда
Индикатори:
Општи акти доступни запосленима у школској зборници у
свим објектима школе у писаном облику а прослеђени су и
путем електронске поште на адресе запослених.

6.3.
Опис стандарда
Индикатори:
Активно учествује у обезбеђивању поштовања прописа и
активном вођењу документације;
Током полугодишта, школу су посетиле градска просветна
инспекција два пута, као и инспекција за безбедност на
раду. Нису прописане никакве мере од стане истих. После
инспекцијског надзора Наставничко веће, Савет родитеља
и Школски одбор упознати су са извештајем инспектора и
сугестијама које су дали свако у својој области.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ: ВЕСНА ВАЈС
70

3.3.2. Извештај рада заменика директора
У школској 2015/2016. години посао помоћника директора су обављали Ирена Бурањ и Милица
Чубрило. На овим пословима су обављали и/или учествовали у:
Опис
програма/активности
1. Област рада:












Израда Извештаја
Годишњег програма
рада за школску
2015/2016. годину;
израда Годишњег
програма рада за
школску 2016/2017.
годину;
подела наставних
предмета;
давање података за
израду распореда часова;
прикупљање података и
изради ЦЕНУС – а;
организација,
прикупљање и обрада
материјала за извештаје
из области наставе и
васпитања;
обављање послова према
задужењу директора и
према потреби;
планирање и набавка
техничке опреме и
рачунара.

Време,место
реализац.

јун

Начин реализ.

Прогрaмирaње:
Анализа
досадашњег рада,
потреба,
могућности,

август -септембар
август -септембар
август -септембар
август -септембар

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних
фактора

сарадници

Милица Чубрило
Ирена Бурањ
директор школе
Предметни
наставници, стручна
служба, разредне
старешине

септембар - јун

септембар - јун

2. Организација:
 организовање свечаности
и школских приредби;
август - јун
 организација и праћење
присуства ученика на
такмичењима:
септембар - јун
 планирање и реализација
ђачких екскурзија:

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних
фактора

Милица Чубрило
Ирена Бурањ

Посета часовима,
присуствовање на
састанцима

директор школе,
стручна служба

новембар - јун


реализација, праћење и
вредновање васпитно –
образовног рада школе;
 организовање стручног
усавршавања наставног
особља;
 учествовање и
организација:
1. Окружних такмичења из

септембар - јун

септембар - јун

Консултација са
наставницима и
сарадницима,
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мађарског језика и
језичке културе;
2. Републичког такмичења
из мађарског језика и
језичке културе;
3. школско такмичење из
математике;
4. Кенгур – такмичење из
математике;
5. пробни тест за осме
разреде;
6. иницијални тест за
шесте разреде
7. иницијални тест за
четврте разреде;
 организовање
ваннаставних
активности:
1. Дечије позориште;
2. Дечја недеља;
3. Организација спортских
недеља
4. концерти;
5. Новогодишњи вашар;
6. Новогодишња представа
глумаца Дечјег
позоришта;
7. Пројекат „Различитост
сади, заједништво
гради”
8. Експекто –
интерактивна изложба о
превенцији болести
зависности;
9. Предавање превенција
болести зависности за 7.
разреде
10. Социјални центар –
програм против насиља;
11. Организација
систематских прегледа;
12. Предавање патронажне
сестре за седме разреде о
АИДСУ;
13. Организовање
презентација средњих
школа;
14. Сајам образовања у
Техничкој школи;
10 Продаја ускршњих јаја
– Ђачки парламент;
15. Сабирна акција Црвеног
крста;
16. Турнир у фудбалу;
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анализа њиховог
прошлогодишњег
рада
септембар - јун
-Организација,

припрема,
усаглашавање свих
релевантних
фактора

Милица Чубрило
Ирена Бурањ
директор школе,
наствници;фискулту
ре , музичке
културе,ликовне
културе и историје

сепембар - април
Милица Чубрило
Ирена Бурањ
наставници,
локална самоуправа,

септембар - јун
април
мај

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних
фактора

Дечји диспанзер патронажна сестра
Дечји диспанзер

фебруар

септембар - јун
средње школе,
Суботица
март
март - април

април
фебруар

Милица Чубрило
Ирена Бурањ

17. Турнир у одбојци;
18. Акција Ђачог
парламента – размена
коришћених уджбеника;
19. организација предавања
о противпожарној
заштити и безбедности
на раду;
20. организација предавања
Муп-а Суботица:
Предавање о вршњачком
насиљу за 5. разреде;
21. презентација школе за
будуће прваке;
22. организација завршног
испита за 8. разреде;
 организација рада
уредног вођења
педагошке и школске
документације и
евиденције;
 организовање помоћи
наставницима,
ученичким
организацијама,
ученицима и њиховим
родитељима и обављање
других послова по
налогу директора;
 учествовање и
организација разних
конкурса (ликовних,
литерарних);
 учествовање у
различитим пројектима:
1. суфинансирање
активности: oзелењавње
и уређење школcких
двoришта основних и
средњих школа на
територији града
Суботице;
 сарадња са Месним
заједницама: Келебија,
Пешчара, Зорка, Дудова
шума и Ново Село;
 организација замене
одсутних радника;
 организовање набавке
уџбеника и пројекат
Бесплатни уџбеници;
 организовање и
надгледање рада
помоћног особља и

септембар - јун

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних
фактора

Милица Чубрило
Ирена Бурањ
директор,
наставници
Муп Суботица
Ирена Бурањ,
стручна служба,
директорка

септембар - јун
април

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних
фактора

септембар - јун
јун

септембар - јун

септембар - јун

септембар - јун
мај

јун

Милица Чубрило
Ирена Бурањ

Милица Чубрило,
Ирена Бурањ
директор,
наставници

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних
фактора

Милица Чубрило,
Ирена Бурањ
директор,
месне заједнице

Милица Чубрило,
Ирена Бурањ

Милица Чубрило,
Ирена Бурањ
Милица Чубрило,
Ирена Бурањ
Милица Чубрило,
Ирена Бурањ
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распоређивању њиховог
рада;
сарадња са органима
безбедности

септембар - јун

Милица Чубрило,
Ирена Бурањ

март - јул
3. Руковођење




присуствовању
састанцима
Наставничког и
Одељењског већа,
Савета родитеља,
Школског одбора, на
активима нижих и
виших разреда;
преглед планова рада
наставника (Глобални и
Оперативни и остали,
планови, дневници
актива);

Милица Чубрило,
Ирена Бурањ,
директор
септембар - јун

ептембар - јун

4.Евaлуaција
 Вредновaње рaдa
рaдникa школе и
прaћење реaлизaције
септембар - јун
Школског прогaмa.
 Учешће у изрaди
прогрaмa вредновaњa
рaдa школе и његове
реaлизaције.
 Извештaј о рaду школе
премa свим оргaнимa

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних
фактора

Милица Чубрило
Ирена Бурањ
директор

септембар - јун
5.Педaгошкa функцијa
 присуствовање на
месечним и
полугодишњим
септембар - јун
огледним часовима;
 помагање
приправницима у изради
припрема и извођењу
наставе;
 помоћ
код
обраде
статистичких података и
септембар - јун
анализа;
 праћење конкурса и
обавештавању
предметних наставника;
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Милица Чубрило,
Ирена Бурањ

Организација,
припрема,
усаглашавање свих
релевантних
фактора

Милица Чубрило
Ирена Бурањ
директор
Милица Чубрило
Ирена Бурањ
Директор, стручна
служба
Милица Чубрило
Ирена Бурањ
Директор, стручна



организовање стручног септембар - јун
испита за приправнике

служба

септембар - јун
септембар - јун

-разговор, договор,
предлагање
активности, начина
и садржаја сарадње
- проучавање
материјала
-осмишљавање,
дијалог,
предлагање,
-припремање
материјала, вођење
седница
координисање
рада, инструисање,
разговор,
посматрање,
саветодавни рад
Анализа посећених
часова
Договор,
саветодавни
разговор,
3.3.3. Извештај о раду секретара школе
Опис активности

Време

Носиоци
реализације
Из делокруга правне службе
Школска
2015/2016
Секретар школе
Директор школе
Школски одбор

Учествовала сам у изради
општих аката школе, и старати се о
њиховој правилној примени.
Пратити законску регулативу која се
односи на рад школе.
Водити евиденцију о изостанцима ученика
и о томе обавештавала Просветну
инспекцију града Суботица
Из делокруга других органа
Школска
За седнице Школског одбора
2015/2016

Савета родитеља припремала

Секретар школе

Сарадници

Директор
Помоћници директора
Стручна служба
Учитељи и наставници разредне
старешине
Директор
Помоћници директора
Стручна служба и друге колеге
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материјал за седнице, и водила
записник на седницама
-

Директор школе

чије је присуство било потребно
по Дневном реду за одређену
седницу

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

Из области кадровске службе
Учествоватла у припреми конкурса за
Школска
пријем нових радника –конкурси
2015/2016
расписани само на одеђено време; водитла
евиденцију о поднетим молбама и по
одлуци директора школе о избору
Директор
кандидата по конкурсу обавештавати
Секретар школе
Помоћници директора
кандидате о томе.
Директор школе
Комисија формирана од стране
Вршила евиденцију о пријави одјави
директора за пријем радника
запослених и достављала надлежној
филијали Завода за пензијско и
инвалидско осигурање.
Радницима који су засновали радни однос
сачињавати Уговор о раду, а радницима
којима је радни однос престао Решење о
престанку радног односа.
Извештај о примљеним радницима
подносила на седницама Школског
одбора.
Из области образовања и стручног усавршавања
Школска
Припремала документацију
2015/2016

потребну за пријављивање
запослених за полагање стручног
испита и испита за лиценцу
наставника

Из области рачуноводственог пословања
Надзирала уплате исплате, припремати
Школска
документацију за попис имовине,
2015/2016
учествовати у раду комисије за јавне
Директор
набавке и у вези тога сарађивала са
надлежнима у Служби за друштвене
Шеф рачуноводства
делатности града Суботица; учествовала у
сачињавању Плана јавних набавки и
Завршног рачуна за текућу календарску
годину.
Пратила доношење и примену прописа из
ове области
Комисије у чијем раду учествујем
Комисија за:
Школска
- пријем радника;
2015/2016
- дисциплински поступак против
ученика;
- дисциплински поступак против
запослених;
- јавне набавке;
- завршни испит ученика осмих
разреда
- секретар комисије за екскурзије
- тим за заштиту деце од насиља
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Директор

Шеф рачуноводства

Директор
Стручна служба
Шеф рачуноводства
Разредне старешине
Помоћник директора

3.4.Извештаји стручних сарадника
3.4.1. Извештај о раду педагошко-психолошке службе шк. 2015/16. године
ОБЛАСТИ РАДА
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
НОСИО
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈА
ЦИ
1. Планирање форме извештаја
Пед.
председници
-сачињене форме планова и извештаја , -дата
појединих сегмената годишњег
Пси.
актива, већа,
писана упутства наставницима
извештаја рада установе,
тимова,
-сачињене табеле за прикупљање и сумирање
задужења појединаца у
података,
тимовима, начина прикупљања
- наставницима пружена помоћ при попуњавању
података и сачињавања
података у електронској форми
документа
-извшен унос података за табеле у папирној
форми
- извршена обрада и и интрпретација података
загодишње извештаје
2. Учествовање у изради и
Пед.
Директор,
- организовани састанци стручних већа, актива и
изменама школског програма,
Пси.
помоћници
тимова
школског развојног плана, плана
директора.
- иницирано праћење реализације,
самовредновања, плана стручног
Чланови
самоевалуација рада стручних већа, актива и
усавршавања наставника, плана
стручних актива, тимова
инклузивног образовања, плана
већа и тимова
-предлагане мере за унапређивање рада и
превенције и заштите ученика од
корекције планова
насиља, злостављања и
-пружена помоћ у изради планова и програма
занемаривања, плана за
рада свих стручних већа, актива и тимова за
професионалну оријентацију,
наредну школску годину
развоја школског програма
3. Учествовање у изради
Пед.
Тим за зашт.уч.
-анализирани постојећи планови
појединих делова годишњег
Пси.
од насиља,
- сачињена писана упутства за планирање
плана рада - стручног
злост, занем.
-извршене интерне обуке за планирање вођења
усавршавања запослених,
Тим за инкл.обр. педагошке документације, планирања сталног
наставничког већа, савета
Тим за самовр.
стручног усавршавања, израде и вредновања
родитеља, Педагошког
Тим за ПО
ИОП-а...
колегијума, сарадње са
Актив за РПШ,
-дате инструкције, препоруке и литература за
породицом, сарадње са
Актив за развој
корекције планова
друштвеном средином; учешће у
шк.пр.
-вршене консултације и састанци са
избору, планирању, реализацији
представницима друштвене средине, удружења и
посебних
организација (Центар за социјални рад,
васпитних/превентивних
Национална служба за запошљавање, МУП,
програма, професионалне
Едукативни центар Рома, Мрежа подршке ИО,
орјентације, подршке ученицима
Развојно саветовалиште,Саветовалиште за младе
којима је потребна додатна
,Проактива, Дневним центром, ОИСШ «Жарко
помоћ; превенције болести
Зрењанин», Интерресорна комисија,ГУ- Одељење
зависности; промоције здравих
за друштвене делатности...) ради планирања
стилова живота, заштите ученика
-пружена помоћ у обједињавању планова
од насиља, злостављања и
- пружена помоћ у и сагледавања критеријума,
занемаривања; учешће у изради
динамике и начина праћења реализације
планова професионалне
оријентације за седме и за осме
разреде
4. Припремање сопствених
Пед.
-Проучена законска регулатива
годишњих програма рада и
Пси.
Извршена анализа планова рада и дневника
месечних планова
рада, евиденција о раду пп службе
-сачињени годишњи и месечни планови рада
свих сарадника
5. Планирање посета часова
Пед.
Дир,
-сачињен план посете часовима наставе
наставника
Пси.
Председник
-сачињен образац за праћење посете часовима
Актива за ШРП.,
-извршен еанализе посећених часова
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наставници
6. Припремање плана сопственог
стручног усавршавања и
професионалног развоја

Пед.
Пси.

Дир., чланови
градског Актива
струч. сарадника

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
наставе-примена саврем.облика,
метода, средстава у настави,
изборни предмети)

Пед.
Пси.

председници
тимова и
стручних већа,
задужени
наставници по
школским
објектима

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

Пед.
Пси.
Пом.ди
р.
Дир.

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

9. Учешће у избору и предлозима
одељењских старешинстава

Дир.
Пом.
дир.

Пед.
Пси.

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

Пед.
Пси.

Од.стар.

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

Тим за
инкл.
обр.
Пед.Пси
.

чланови тимова
за подршку

-сачињен извештај који ће бити презентован на
наставничком већу
- сачињени извештаји о стручном усавршавању
-проучен актуелни каталог обука
-извршена самопроцена компетенција
-урађена SWOT анализа
-сачињени планови стручног усавршавања и
професионалног развоја
- планирана и реализована анкетирања родитеља
о безбедности и сарадњи са школом, -обрађени и
нтерпретирани подаци
-извршено извештавање са седницана НВ, ШО
Савета родитеља
-планирана и реализована анкетирања ученика
на тему сналажења у 5. разреду, изборних
предмета,
-прикупљени подаци о проблемима у школи из
„кутије поверења“ и покренуте конкретне акције
на решавању проблема
-проучавани програми рада институција
-контактиране инситуције ради успостављања
сарадње,
-реализоване заједничке активности образовноваспитног, превентивно- здравственог, културно
уметничког карактера
--обављени разговори и консултације са
директором и помоћницама директора
- обављени разговори са будућим одељенским
старешинама
- прикупљени подаци о ученицима који су
упућени на понављање разреда
- евидентирани и праћени новоуписани ученици
- извршено распоређивање у одељења и
уједначавање одељења према: полу, претходном
успеху, односно, резултатима на тестовима
зрелости за школу, , психо-социјалним
карактеристикама...
-иницирани састанци тимова за ИОП- урађени и потписани ИОП-и
-урађена вредновања ИОП-а
- праћени и прдстављени примери добре праксе

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

Пом.дир.
Дир.
Пед.

Пси.
Председници
стручних већа

-прегледани планови наставника,
- дат предлог корекција,
-урађене анализе резултата успеха и тестирања; сачињени извештаји
- обављени разговори са наставницима о оцењивању

Дир.
Пед.
Пси.

- учествовали у раду комисија за проверу савладаности
програма , написали мишљење и сачинили извештаје
за 11 приправника којима је приправнички стаж
истекао крајем прошле и у току ове школск егодине

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

Пед.
Пси.

Наставник/пре
дставник
стручног већа
ментор
приправника,
Од.стар.
наставници

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

Дир.
Пом.
дир.

-прикупљени подаци о успеху ученика на завршном
испиту
-извршена анализа постигнућа на тестовима и
појединим задацима на основу извештаја Завода за
вредновање
- предложене мере стручним већима

7. Сачињавање годишњег извештаја о
раду школе

Пед.
Пси.

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

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

Пед.
Пси.

Учитељи/наста
вници

-прегледана и анализирана педагошка документације,
-обављени разговори са ученицима, родитељима, ОС и
наставницима
-предложење мере за побољшање успеха

-сачињене анализе успеха, изостанака и дисциплине
ученика на класификационим периодима,
- презентовани добијени подаци на седницама
наставничког већа, школског одбора и Савета родитеља
-прдложене мере за њихово побољшање

-прикупљени подаци
- обједињени појединачни извештаји, анализе, проучена документација
- сачињен извештај

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

НОСИОЦ
И
Пед.
Пси.

САРАДНИЦИ

НАЧИН

Наставници,

-пружана помоћ у усклађивању програмских захтева
са индивидуалним карактеристикама ученика и
породичног окружења путем заједничких разговора

Пед.

Директор
Пом дир.
наставници

Пед.
Пси.

Дир., пом.дир.
Актив за ШРП
Тим за
самовредн.

4. Посећивање часова и других облика
рада наставника, предлагање мера за
унапређење ()

Пед.
Дир.

Пси, пом.дир.
Учитељи/настав
ници

5. Праћење начина вођења педагошке
документације наставника (планова
рада)

Пед.
Пом. Дир

Наставници

-пружана стручна помоћ наставницима на
унапређивању квалитета наставе увођењем иновација
и иницирањем коришћења савремених метода,
средстава и облика путем разговора, демонстрација.
упућивања на литературу и примере добре праксе
-извршена презентација Правилника о струч.
усавршавању, креирана и презентована документа
личног плана и извештаја о стручном усвршавању
-вршено информисање о најављеним семинарима
обукама, стручним скуповима
-сачињен план посете часовима
- посећен 81 час редовне наставе( 44 психолог, 32
педагог, на 10 били присутни и псих. и пед.)
--извршено посматрање и вредновање, анализа часа и
припреме –обављен разгов и дат епрепоруке за
унапређење
-сачињен извештај који ће бити презентован на
наставничком већу
- извршен преглед планова рада, евидентирање
стања,
-дати предлози за корекције и самоевалуацију
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6. Иницирање и пружање стручне
помоћи наставницима у коришћењу
различитих метода, техника и
инструмената оцењивања ученика

Пед.,
Дир.,
Зам. дир.

Пси, Дир.
Пом.дир.
Учитељи/настав
ници

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

8. Пружање подршке наставницима за
рад са ученицима из осетљивих
друштвених група
9. Пружање помоћи наставницима у
остваривању задатака професионалне
оријентације и каријерног вођења

Пед.
Пси.

Учитељи/настав
ници
Дир.
Наставници,
од.стар. Тим за
ПO

10. Пружање помоћи наставницима у
реализацији плана рада одељењског
старешине, планова допунског, додатног
рада и секција

Пед.
Пси.

Пси, пом. дир.
наставници

11. Прикупљање и упознавање
одељењских старешина са релевантним
карактеристикама нових ученика (1. и 5.
разреда, као и нових ученика)
12. Пружање подршке наставницима у
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 наставницима –приправницима и
менторима приправника у процесу
увођења у посао и лиценцирања

Пед.
Пси.

-

Пси.

Пед, учитељи,
од.стар,
наставници

- извршени разговори, упућивање на стр. лит,
конципирање и вођење радионица, социометријско
испитивање

Пед.
Пси.

Дир.
Пом.дир.

- обављан саветодавни рад, разговор,
упућивање на стр. лит.

Пед.

Пси.
Дир.

- вршено посматрање часа, анализа, разговор,
предлог мера, помоћ у планирању часа, прибављање
и упућивање на стр. лит.

Пед.
Пси.

-пружана стручна помоћ наставницима у коришћењу
различитих метода, техника и инструмената
оцењивања ученика
- извршена презентација-подсећање на најважније
одредбе правилника о оцењивању на седници НВ
-вршено индивидуално саветовање,
-пружана подршка и помоћ наставницима за рад са
ученицима којима је потребна додатна образовна
подршка
- вршени разговори, посете часовима ради праћења
рада и напредовања ученика –-вршена сарадња са
интрресорном комисијом, удружењрм логопеда,
развојним саветовалиштем
-пружана подршка наставницима путем разговора,
посете часовима ради праћења рада и напредовања
ученика –-сарадња са Едукативним центом Рома
-пружана подршка наставницима –направљен план
активности, организоване, односно реализоване
радионице или припремљени материјали,
- организоване посете средњих школа
-пружана подршка наставницима у планирању
активности,
-организоване, односно реализоване радионице или
припремљени материјали,упућивање на стручну
литературу
- извршено прикупљање података, информисање,
разговор, договор

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
2.Провера спремности за полазак у
школу детета старости од шест до шест и
по година, предлога за одлагање
школовања (7 деце),
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
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НОСИОЦ
И
Пед.
Пси.

САРАДНИЦИ

НАЧИН

Педагошки
асистент

-испитано 144 деце индивидуално стандардизованим
инструментима (ТЗШ+), графомоторика, појам броја и
количине), по потреби уз превод пед. асистента на
ромски језик

Пси.

Педагошки
асистент

Пед.
Пси.
Пси.
Пед.

Васпитачи,
учитељи
Учитељи,
родит., учитељи
у боравку
Од.стар,
учитељи/настав

- испитана провера спремности за полазак у школу
детета старости од 6 до 6,5 година, уз давање
предлога за одлагање школовања (7 деце),
Индивидуално стандардизованим инструментима, по
потреби уз превод пед. асистента на ромски језик
- урађен унос података, анализа, упоређивање и
подела уз уједначавање одељења
- вршено посматрање, разговор, проучавање
ученичких продуката

Пед.
Пси.

- вршено посматрање, разговор,
- вршено праћење уз учешће у раду од.већа

оптимал. услова за развој и учење
6. Саветодавни рад са новим ученицима,
уч. који су поновили разред, који имају
тешкоће у учењу, развојне,
емоционалне и социјалне тешкоће,
проблеме прилагођавања, проблеме
понашања
7. Учествовање у изради педагошког
профила ученика за ученике којима је
потребна додатна подршка

Пед.
Пси.

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
остварено са 120 осмака
11. Анализирање предлога и сугестија
ученика за унапређивање рада школе и
помоћ у њиховој реализацији

Пси.
Ред.
Пед.

12. Пружање подршке и помоћи
ученицима у раду ученичког парламента
и других ученичких организација
13. Учешће у активностима у циљу
превенције и смањивања насиља и
конструктивног решавања конфликата
15. Учествовање у појачаном васпитном
раду за ученике који врше повреду
правила понашања у школи,
разговорима, посећивањем часова и
ЧОС-ова
16. Пружање подршке ученицима из
осетљивих друштвених група

17. Рад са ученицима на унапређењу
стратегије учења, усвајању социјалних
вештина и здравих стилова живота
18. Активности на формирању нових
одељења приликом спајања одељења 7.
и 8. разреда на српском наставном
језику

Пед, Пси,
Тим за
инк.об.уч
ен.

Пед.
Пси.

Уч.парла
м,Тим за
зашт.
уч.од НЗЗ
ментор
учен
парламен
та
Пед.
Пси.
Од.стар.
Секретар
Од.стар.
Пед.
Пси.

Од.стар,
ПА,
наставни
ци
Од.стар.

Пед.
Пси.
Дир.

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
НОСИОЦ
АКТИВНОСТ
И
1. Учествовање у припреми и
Пед.
реализацији програма сарадње установе Пси.,
са родитељима/старатељима ученика)
Пом.дир.
Учитељи

н.,
учит. у боравку
Наставници,
родитељи

- обављан саветодавни рад – укупно око 350
контаката- са новим ученицима, уч. који су поновили
разред, који имају тешкоће у учењу, развојне,
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме
прилагођавања, проблеме понашања

Учитељи/настав
ници,
Родитељи,ИОПтимови
стручњаци ван
школе
Учитељ/одељ.ст
ар, родитељ
Пси.
Од.стар.
родитељ
Од.стар 8. разр,
родитељ,
наставници,
представници
СШ, пом.дир.
Пом.дир, дир.
Пед.
Пси.

- учествовале смо у посматрању примени
инструмената, разговорима и раду ИОП тимова при
изради педагошког профила

Пед.
Пси
Пом дир,
директор,
Дир, пом.дир.
наставници,
Тим за заштиту
уч....
Родитељ,ОС,
ОЗ, правник, .
Комисија,
Тим за зашт. од
насиља,
Пси.
Пед.

- реализовано кроз учешће у раду ученичког
парламента, дечјег савеза

Пед. Пси.
учитељи/настав
ници, родитељи

- обављени индивидуални разговори, рад са
родитељима, посете ЧОС-у, реализоване теме
приликом замена о методама и техникама успешног
учења
- обављене консултације са ученицима и родитељима
ученика, наставницима и члановима одељенског већа
7. и 8. Разреда
- извршено уједначавање одељења

Пом. дир.
Одељ. стареш.
тих разреда

САРАДНИЦИ
Директор,
Васпитачи
предшколских
установа,

- пружана подршка кроз разговор, саветодавни рад,
род.састанци
- извршено путем разговора на претходно
заказиваним састанцима уз посматрање увид у
ученичке радове и постигнућа
- извршено путем Теста способности,
ТПО, индивидуални саветодавни разговори,
радионице, организовање посета и
презентација СШ
Реализовано путем учешћа у раду уч. парламента,
разговора, креирања и писања одговора на писма из
“кутије поверења”

- реализовано кроз саветодавни рад, израду плаката
за све објекте, разговоре и рад са ученицима и избор
радионица за рад на ЧОС
- реализовано кроз помоћ од.стар. у планирању
активности за ЧОС и ЧОЗ, разговори са учеником и са
родитељем, учешће у васпитно-дисциплинском
поступку, разговор са родитељима
-обављени разговори, радионице

НАЧИН
- учествовале у изради програма
-реализоване теме на родитељским састанцима:
прелаз из нижих у више разреде, ИОП, безбедност
деце и заштита од насиља; презентације школе-за
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Црквена
заједница
Од.стар.

родитеље будућих првака у ПУ и школи,
професионална оријент,
-реализовани индивидуални разговор око 100
контаката са родитељима
-реализована предавања Утицај васпитних стилова и
успех у школи и трибине за родитеље

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

-реализовани родитељски састанци, информисање,
индивидуалне консултације, договор

Пед.
Пси.

Од.стар.
секретар

- припремљене анкете, обрађени резултати
индивидуални разговори

Пед.
Пси.

Родитељи,
васпитачи

Обављени разговори након тестирања са 144
родитеља будићих првака
-Вршено информисање, саветовање, разговор о
постигнућима на провери зрелости

Пом.дир.
Дир.
Правник

Пед.
Пси.

Вршено припремање материјала, извештавање

Пси.
Пед.

Раз. стареш.

- урађено анкетирање родитеља од 1-8 разреда (10 по
разредима) у свим објектима школе ради анализе
самовредновања (област: безбедност и настава и
учење)Израда анкете, унос података, обрада
података, извештавање

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

Пед.
Пси.

4. Упознавање родитеља/старатеља са
важећим законима, конвенцијама,
протоколима и другим документима од
значаја за правилан развој ученика
5. Рад са родитељима/старатељима у
циљу прикупљања података о деци, који
су од значаја за упознавање ученика и
праћење његовог развоја
6. Саветодавни рад са родитељима
будућих првака у циљу постизања
оптималне зрелости деце за полазак у
школу и упознавања социјално-култ.
миљеа деце
6. Сарадња са саветом родитеља,
информисањем родитеља/старатеља и
давање предлога по питањима која се
разматрају на савету
7. Анкетирање родитеља од 1-8 разреда
(10 по разредима) у свим
објектимашколе ради анализе
самовредновања (област: безбедност и
настава и учење)

Од.стар.

Учитељи/
наставни
ци

Реализовано кроз припрему мат. за род.саст,
истицање плаката,предавање савету родитеља,
презентације

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ, ПРАТИОЦЕМ УЧ.
АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ

САРАДНИЦИ

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

Пед.
Пси.

- Обављени разговор, договор, рад на материјалу

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

Пед.
Пси.
Пом.дир.
Дир.

Пом.дир, дир.
Чланови актива,
тимова,
комисија
Наставници

Пед.
Пси.
Дир.

Учитељи/настав
ници
пом.дир.

- извршено прикупљање података, анализа тест.
материјала, договор, табеларни приказ релевантних
података о уч.

4. Учешће на проналажењу
најефикаснијих начина вођења
педагошке документације у установи
5. Сарадња по питању приговора и
жалби ученика и његових
родитеља/старатеља на оцену из
предмета, владања, поступања

Пед.
Пом.дир.

Пси.
Дир.

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

Дир.
Правник

Пед.
Пси.
Од.стар.

- вршени заједнички разговори, посматрање,
договор, анализа ученичких радова
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- вршена анализа, договор, писање докумената,
прикупљање података, статистичка обрада,
презентације, приказ

наставника

6.Рад са наставницима, приправницима
на методичко-дидактичкој припреми
савладавању прогр. увођења у посао.
7. Рад на увођењу у посао 12
приправника-наставника односно
стручног сарадника

ментори
Пед.
Пси.
Пед.
Пси.
Дир.

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

- вршен рад са наставницима приправницима кроз
разговор, анализе часова, упућивање на литературу
- вршено за 12 приправника наставника и стручног
сарадника (психолог- лице на пракси) кроз посете
часовима, саветодавни рад, преглед документ,
разговор, писање мишљења

Вршено периодично кроз договор, дијалог

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
АКТИВНОСТ
1. Учествовање у раду наставничког
већа, стручних већа, актива, тимова,
комисија, педагошког колегијума
2. Предлагање мера за унапређив. рада
стручних органа, тимова школе
3. Координисање радом појединих
стручних већа, тимова (где је пед./пси.
председник већа)

НОСИОЦИ
Дир.,
Пом.дир.
Председн
ици
Пед.
Пси.
Пед.
Пси.

САРАДНИЦИ

НАЧИН

Пед.
Пси.

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

Дир, пом.дир.

Вршено квартално и чешће, према потреби

Остали чланови

Вршено у складу са планом
сачињени и приложени извештаји у Извештају о
реализацији ГПРШ

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
НОСИОЦ
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
НАЧИН
И
1. Сарадња са установама и
Пед.
Дир.
Успостављена сарадња са установама и
институцијама које доприносе
Пси.
Пом.дир.
институцијама које доприносе остваривању циљева
остваривању циљева и задатака о-в рада
и задатака о-в рада -са: осн. школама, средњим
(Остварена је сарадња са: осн. школама,
школама у Суботици, ПУ Наша Радост, ЦСР, Здравст.
средњим школама у Суботици, ПУ Наша
центар, Развојно саветовал., „Еxspecto“, Градски
Радост, ЦСР, Здравст. центар, Развојно
секретаријат за образ., ЕЦР, Црвени крст, МУП) кроз
саветовал., „Еxspecto“, Градски
договор, обавештавање,консултација
секретаријат за образ., ЕЦР, Црвени крст,
МУП)
2. Учествовање у раду стручних актива,
Пед.
Дир.
- редовно смо и активно учествовале у раду стручних
друштава, удружења, органа и
Пси.
Пом.дир.
актива, друштава, удружења, органа и организација,
организација, комисија (Актив педагога
комисија (Актив педагога и психолога, Педагошко
и психолога, Педагошко друштво,
друштво, Друштво учитеља, Интерресорна комисија)
Друштво учитеља, Интерресорна
Договор, разговор, стручно усаврш, размена
комисија)
искустава
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
НОСИОЦ
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
НАЧИН
И
1. Вођење евиденције о сопственом
Пед.
- Водиле смо евиденције о сопственом раду
раду (дневник рада, досије ученика)
Пси.
(дневник рада, досије ученика
2. Вођење евиденције о извршеним
Пед.
Чланови тимова - водиле смо документацију и евиденцију о
анализама, истраживањима,
Пси.
за поједине
анализама, истраживањима, тестирањима -писмено,
тестирањима, посећеним активностима,
пројекте и
чек листе, евиденционе листе, протоколи, тестови,
односно часовима и др.
истраживања
табеларни прикази
3. Израда, припрема и чување посебних
Пед.
- радиле на изради, припреми и депоновању
протокола, чек листа, упитника, анкета,
Пси.
документације, проучавању стр. лит, анализа, израда
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анализа, извештаја, презентација,
графичких приказа ...
4. Припрема за све послове предвиђене
годишњим програмом и оперативним
плановима рада
5. Стручно усавршавање*

Реализовани видови
хоризонталног стручног
усавршавања

Врста
хоризонталног
стр.усаврш.
Излагање савету
родитеља
школском
одбору и
наставничком
већу
Излагање савету
родитеља
школском
одбору и
наставничком
већу
Излагање савету
родитеља
школском
одбору и
наставничком
већу

Излагање савету
родитеља
школском
одбору и
наставничком
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инструмената и упутстава, стат. показатеља, дијалог,
договор, превод, куцање, умножавање
- редовно смо се припремале за рад путем писаних
припрема, концепт и анализа, обрада података

Пед.
Пси.

-

Пед.
Пси.

Дир.,пом. дир.,
релевантни
стручњачи

- редовно смо се и често стручно усавршавале кроз
праћење стр. лит. и периодике, учествовање у
активностима струковног удружења, посећивање
семинара, трибина симпозијума, конгреса и других
стручних скупова, размена искуства и сарадња са
другим стр. сарадницима

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 2015 /2016.
Стручно усавршавање у установи
- посета часова колега наставника: 86 часова редовне наставе- 44 психолог,
32 педагог, 10 психолог и педагог заједно
- излагања на наставничким већима савету родитеља и школском одбору
(презентације резултата анкетирања ученика, истраживања, прегледа успеха
ученика, докумената школе, правилника)

Садржај (предмет,
тема)

Реализатор

Време
реализације

Учесници

Упознавање са
Планом рада
школе у школској
2015/2016.

Педагог

Септембар 2015.

Чланови СР, ШО, и НВ

Обавезе ученика и
повреде обавеза,
правила понаша2а,
безбедност
ученика

Педагог

Септембар 2015.

Чланови СР, ШО, и НВ

Извештај о
резултатима
ученика на крају
сваког
класификационог
периода као и о
резултатима
завршног испита
разредних и
поправних испита
Извештај о
реализацији
годишњег програм
рада школе

Психолог

Септембар 2015.

Чланови СР, ШО, и НВ

психолог

Септембар 2015.

Чланови СР, ШО, и НВ

већу
Излагање и
Тема : писање
дискусија са
ИОП-а
новозапосленим
радницима
Интерна обука
за помоћно
техничко
особље
Излагање на
Наставничком
већу

Излагање на
Наставничком
већу
Излагање на
Наставничком
већу

Излагање на
Наставничком
већу
Излагање на
Наставничком
већу
Излагање на
Наставничком
већу

Врсте насиља, како
га препознати и
како реаговати
Тема: „Како си се
снашаоу 5.
разреду?“
аналитичкоистраживачки рад
стр. службе
Анализа
евидентираних
случејева насиља у
1. и у 2.
полугодишту
Анализа резултата
истраживања за
Самовредновање:
ученици,
наставници,
родитељи
Правилник о
оцењивању
Бодовање стручног
усавршавања и
његова евиденција
Упознавање са
планом рада
школе у школској
2015/2016.

Спровођење
истраживања

Самовредновање
Област:
Настава и ученње
Безбедност

Координирање
пројекта, израда
пратеће
документације

Пројекат
„Различитост садизаједништво
гради“ 2. део:
приредба, округли
сто

Обука и
организација
Удружења „Клуб
родитеља“
Презентација
успеха ученика

педагог

Октобар 2015.

Новозапослени
наставници

Психолог

Децембар 2015.

Помоћно-техничко
особље

Јануар 2016.

Чланови НВ

Jануар 2016.

Чланови НВ

Април, јун, август
2016.

Чланови НВ

Мај 2016.

Чланови НВ

Април 2016.

Чланови НВ

Септембар 2015.

Чланови НВ

Током другог
полугодишта

- Ученици виших разреда
- 10 родитеља унутар
сваког одељења
- Сви наставници
Наставници, ученици,
куд, национална већа

Педагог, психолог

Психолог

Психолог

Психолог

Педагог

Педагог

Педагог, психолог

Децембар 2015.
Педагог

Превенција
насиља

Педагог

Излагање на
наставничком

Психолог

У другом
полугодишту

5.б и 5.1

Ваког квартала

Наставници
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на крају 1. 2. 3.
И 4. квартала
Присуство,
учешће у
дискусији,
радним групама
Обука и
укључење у
превентивни
програм
„дигитално
насиље“
Председник
актива,
организација,
ажурирање
Фејсбук
странице
Излагање –
предавање за
родитеље са
дискусијом

Излагање –
предавање за
родитеље са
дискусијом

већу, школском
одбору и савету
родитеља
Актив стручних
сарадника града
Суботице

Дигитално насиље

Двомесечно

Чланови Актива стручних
сарадника Суботице

4. квартал

4.,5.,6.,7.,и 8. разреди

Психолог, педагог

Психолог, педагог

Континуирано
Актив стручних
сарадника града
Суботице

Квалитет
породичног
функционисања и
васпитни стилови у
породици – утицај
на школско
постигнуће.
„Прелазак са
разредне на
предметну
наставу“ и израда
брошуре за
родитеље са
саветима

Педагог

Фебруар 2016.

Родитељи

Друго
полугодиште

Родитељи

Педагог

Педагог, психолог

Стручно усавршавање ван установе
Реализовани видови акредитованог
- Семинари: број
струч. усавршавања
- Струч. саветовање: бр
- Трибина: бр
- Конференција: бр
Врста
акредитовано
Организатор,
Област и Назив
Датум, место
гстр.усаврш.
реализатор
Конференција „Наставници –
рефлексивни
истраживачи
инклузивне образовне
праксе (НАРИП)“
Конференција Инспиративна
педагогија, васпитнообразовни изазови
86

Центар за образовне
политике

24. 025.2016.
Београд

Удружење просветних
радника мађара
северно бачке

27.02.2016.
Суботица

Имена учесника

Предавач: Маргарета
Уршал, Изабела Сабо
Секе
Учесник: Љиљана К.И.,
Агота Пап
Изабела сабо Секе, Агота
Пап

данас
Конференција Развој вештина и
онлине мерење на
почетку школовања
30. Стручни
скуп Актива
„Након 30 година где
стручник
смо и куда идемо „
сарадника
Суботице
Обука
Оснаживање
запослених у

Обука за
оснивање
клубова
Семинар

26.05.2016.
Суботица

Актив стр. сар. Суботице

1.12.2015.
Суботица
Педагог, психолог

Партнерски за
образовање –
образовање деце
наша одговорност
(Клуб родитеља)

Србија у покрету

4-6.3.2016.
Београд
16 сати

Маргарета Уршал

Центар за превенцију
девијантног понашања
код младих „Таргет“
Нови Сад
Педагошки саветник

14-15.112015.
Суботица
16 сати
2728.08.2016.
Суботица
16 сати
24.4.2016.
Суботица
8 сати

Изабела Сабо Секе

2324.5.2016.,
2223.08.2016.
Београд
32 сати
11.4.2016.
Београд
8 сати

Маргарета Уршал

„Превенција насиља и
злостављања деце
путем ИКТ“

Предавање

Вођење
документације у
случају насилног
понашања
Обука за примену
индикатора за
прелиминарну

Педагошки саветник

Министарство просвете

идентификацију жртава
трговине људима

Стручни скуп

Стручно
предавање

23.3.2016.
Нови сад
8 сати

Уницеф, ПДС и МП

Вођење педагошке
документације

Обука

Агота Пап

О-В установама за
заштиту ученика од
дигиталног насиља

Семинар

Обука

Мађарски Национални
савет

Обука у ЗУОВ за
писање допуна
наставном програму
одређених предмета
Предлог стандарда
постигнућа за српски
као нематерњи језик и
осигурање квалитета
образовања
националних мањина
у Р Србији
Дисграфија,
дислексија и

ЗУОВ

Маргарета Уршал

Педагог, психолог

Психолог, педагог

Маргарета Уршал

Завод за вредновање
квалитета и ОЕБС

7.6.2016.
Љиљана Кујунџић И.
Градска кућа,
Суботица

Удружење
„Логопрактика“

16.3.2016.
Суботица

Маргарета Уршал,
Љиљана К.И.
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поремећаји у говору
код децепредстављање
„Логопрактика“
Стручни скуп
Улога дефектолога у
инклузивном процесу
особа са
инвалидитетом“
Акредитовани
Развој креативног и
стручни скуп
функционалног
мишљења (НТЦ систем
учења)
Пројекат о-в
„Дечји светосавски
карактера
дани“

Обука

Пословно успешан и
остварен наставник

Обука

Мултимедијални
сарджаји у функцији
образовања

ОИСШ „Жарко
Зрењанин“

3.12.2015.
Отворени
универзитет

Љиљана К.И.

Савез учитеља Р Србије

15.12.2015.
ОШ „Милош
Црњански“

Љиљана К.И.

СКЦ „Свети Сава“ и ОШ
„Матко Вуковић“

28.1.2016.
Дечје
позориште
18.1.12.3.2016.
електронски
м путем
29.31.8.2016.
ОШ
„В.Назор“Ђу
рђин

Маргарета Уршал,
Љиљана К.И.

Образовно методички
центар „Катедра“

Отворена просветна
иницијатива, Јагодина

Стручни сарадници:
Изабела Сабо Секе, психолог
Маргарета Уршал, педагог
Агота Пап, психолог
Љиљана Кујунђжић И., педагог
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Љиљана К.И.

Љиљана К.И.

3.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА БИБЛИОТЕКАРА за шк. 2015 / 2016.год.
Опис програма
/активности
*Преко целе школске
године издавање:
уджбеника, лектира,
романа, бајки, песме
итд.,
евидентирање и
враћање књига.
*Стална
реконструкција
оштећених књига.
*Фотокопирање,
пластифицирање
разних материјала за
наставнике, управу и
за стручну службу.
*Континуирано
попуњавање фонда
базе података
школске библиотекепаралелно
попуњавање
инвентарске књиге.
*По потреби
замењивала сам
колеге у боравку,
нижим и вишим
разредима.
*Припремање
украсних материјала
и позивница за разних
такмичења и ,
прославе преко целе
школске године.
*Поклон књига из
разних извора за
школску библиотеку
у 2015/2016. школској
години: 357 књига.
-Број купљене књиге
за употребу школске
библиотеке 0.
-Број поклон серијске
публикације
Jó Pajtás: 39 ком.
Verdák:20 ком.
Hercegnők- Барби:25
ком.
-Број отписаних
лектира 2 . ком. на
српском наставном
језику, 1 koм. на
мађарском језику.
-Број не враћених
уджбеника на
српском језику 14
ком.,
-Број не враћених
лектира на српском
језику 1.ком, на
мађарском језику
4.ком.

Време и место

Начин

*Преко целе
школске године.

*документовање

Носиоци
програма
*библиотекар

Учесници

*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.

*одржање часа понављање

* библиотекар

*библиотекарученици

*Преко целе
школске године.

* Припремање
украсних
материјала и
надписа.

*библиотекарнаставник
ликовне културе

*библиотекарнаставник ликовне
културе

*Преко целе
школске године.

*документовање

*библиотекар

*библиотекар,
ученици, родитељи,

*библиотекарученици-наставници
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-Број не враћених
осталих књига на
мађарском језику
2 ком .
* Посећивала сам
огледне часове у 3.a
разреду – математика
3.а разреду – српски
језик
1.б разреду-немачки
језик.
*,,ТАКМИЧЕЊА”и
,,РАД СА
ТАЛЕНТОВАНОМ
ДЕЦОМ”Вођење евиденције и
архивирање
такмичења преко целе
школске
2015 /2016. године.
*Часови библиотеке
у одељењима:
2.а, 3.а, 3б.
*Акција градске
библиотеке,,Читам и
скитам ,, све ниже
разреде на оба језика
сам одпратила у
градску библиотеку за
продужавање или
учлањивање.
*Током школске
године у техничком
смислу (
штампање,итд...)
учествовала сам у
организовању
пробних тестирања
*Прикупљање
изнаљмјених књига ,
уджбеника, лектира,
стручне књиге у
школској 2015/2016.
години
*Организовање
продаје или замену
уджбеника и радне
свеске,

*Преко целе
школске године

*стручно
усавршавање

*учитељи

*учитељи-ученици

*Преко целе
школске године.

*документовање
дипломе

*библиотекар,

*библиотекар,
учитељи, наставници

*Преко целе
школске године.

*одржање часа

*библиотекар,
учитељи,

*фебруар-март
месец

*Учлањење у
градску библиотеку.

*градска
библиотекашкола

*мај, јун

*договор-технички
приказ

*библиотекар

*библиотекар

*координација

*јун

*представници
градске
библиотеке,ученици,
наставници,
библиотекар

*библиотекар,
управа

*документовање

*јун

*библиотекар,
учитељи,

*библиотекар,
Ћачки парламент

*библиотекар,
разредне старешине

*библиотекар, Ћачки
парламент

Библиотекар: мр. Агнеш Дадаш
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1.3.

Извештај педагпшког асистента

Назив и седиште установе: ОШ „Сечењи Иштван“, Карађорђев пут 94
Седиште објекта у којој је асистент ангажован: Школски објекат у Шабачкој улици
Педагошки асистент: Саити Рејхана
У ком домену рада сам била ангажована?
- рад са децом
- рад са родитељима
- сарадња са ромском заједницом
- сарадња са колективом ОШ
Деца којој сам пружала подршку:
- ромској деци (40 деце ,први и други разред )
- не ромској деци
- деци из боравка
Најважнија активност у мом раду :
-Разговор са децом која имају проблема у понашању ,помоћ при учењу и помоћ у језичкој баријери;
- Чести разговори о нередовном доношењу деце у школи и на време и одлазак и повратак у/из иностранство/а ;
- Набављала сам из Едукативног Центра за Роме: свеске ,оловке и гумице за ромску децу тј децу која нису била у
могућности да купе прибор за школу;
Моји највећи успех у раду за шк.2015/2016 год:
- Помоћ деци у савладавању школског градива;
- Подизање свести о редовном похађању наставе и одговорности према школи и школовању;
- Приближавање заједнице и родитеља;
- Прихватање од стране колектива и медјусобна сарадња;

-Ове школске 2015/2016 године се по први пут почело практиковати А и Б модел (слабија и јача
група ) из два предмета :српски језик и математика .
-Као ПА сам се први пут сусрела са оваквим начином рада са децом која су слабија и и слабије
разумеју језик средине ...
-Имала сам велику улогу која је такође и у опису мог посла да помогнем учитељицама у групи која је
била слабија ,која нису имала ни основни ниво знања за први разред.
- У већем броју су била деца ромске националности која нису похађала (већина деце ) ППП ,а и она
која јесу нису у потпуности савладала језик и основне вештине и знања за полазак у први разред .
- Моја помоћ и подршка је била у самој комуникацији и индивидуализацији са децом где је њима
било много лакше да прате наставу и да савладају предвиђене задатке и градиво за њихов ниво знања
.
-Овај начин наставе се веома добро показало за разлику од претходних година и показао се као
позитиван резултат за децу у обе групе.
- Деци је било много лакше да прате упутсва и савладају основни ниво знања и градиво за рад у
овим групама .
- Сваки дан сам говорила родитељима кад им деца излазе кад долазе док нису поједини нису
научили.
- Деца која су у слабијој групи углавном јако мало познају језик средине (српски језик) .Сњима
комуницирам на ромском језику и на ромском језику им објашњавам задатке које морају да
ураде.Такође им стално понављам и на српском језику да би научили српски језик.
- Радила сам са родитељима где сам их инфорсмисала о бесплатним ужинама ,разним упитницима
,докумтацијама ...
- У почетку сам са првим разредом вежбала графомотоорику јер им је то најпотребније за даљи рад.
-Сваком детету сам прилазила и коме није било јасно онда сам им објашњавала на ромском .
- Присуствовала и помагала у преводјењу док су деца била тестирана.
- Са другим разредом сам вежбала читање и писање .Давала сам им да вежбају читање са
разумевањем .Са децом која су се вратила из иностранства а остала су у том разреду где су и била
вежбала сам чирилицу слова јер су латиницу већ у инострантсву научили.
-Давала сам им да раде препис тектсова да вежбају да пишу ,штампаним и писаним словима .Из
математике .
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- Решавала сам документацију ,информисала сам родитеље који су желели да одложе своје дете да
још једне године иде у забавиште .
- Обавештавала сам за документацију за бесплатну ужину, они родитељи који нису на време предали
документа .
- На контрлоним задацима сам у 2 разреду помагала учитељицама и ромској деци око превода
тестова .
- Обавештавала сам родитеље за родитељске састанке ,за приредбе и за друга дешавања у школи .
- Помагала сам учитељицама око припреме деца за приредбу за баке и деке.
- Учили смо из уџбеника(да причају ,нове речи ,значење тих речи,како да се обрате на
срспком,животиње,околина,школа,учионица,учитељице,другови,школски прибор,предмети у школи
,предмети у учионици,делове тела ,моја кућа,моја породица,делови куће,шта се све налази у кући
,намештај ,улица,друг-другарица и др.).
- Радили смо и приче у сликама где су вежбала језик .
- Инфорсмисала сам родитеље за вакцине деце која нису примила и за родитељске састанке .
-Звала родитеље који с требали доћи на разговор код учитељица у вези изостанака и слабијих оцена .
- Прегледала сам деци косу дали имају вашке .Деца која су имала звала са родитеље да и обавестим
да то очисте .Решавала случаје у вези крађе бицикле у школи .
- Скупљала потписе родитеља за ужину за децу која не једу свинсјко месо.
- Скупљала потписе родитеља за пакетиће за ромску децу која похађају ППП и основну школу до 4 р
.
-Имали смо снимање филма у школи о педагошком асистенту и његовом раду са децом и такође и на
часу Ромског језика са елементима националне културе.
- Скупљала потписе за ИОП.
- Помагала сам у остваривању приредбе за етно дане .
- Поводом светског дана Рома у Шабачкој згради је одржана приредба „деца деци „ .Деца ромске
националности која иду на Ромски језик са елементима националне културе су представљали своје
обићаје,културу и традицију осталој деци која су пажљиво слушала и гледала .Приредба се
одржавала 8 априла у два термина за преподневну смену ( 3 и 4 р.) и поподневној смени (1 и 2 р. ).
- Обавештавала сам родитеље будућих првака о припредбама у школи ,пријем првака,као и
тестирања који су били у централној школи на којем су родитељи били обавезни да своју децу
доведу на тестирање.
- Обавештавала родитеље о новим законима који ступају на снагу а што се односи на образовање
деце и да су у обавези да децу упишу и да их доводе редовно у школу.Исто тако сам их информисала
о одложеном школовању ако су родитељи мислили да њихова деца још нису спремна за школу и за
први разред и где сам их упозоравала да ако ће дете да се одлаже да ће онда морати бити редован у
ППП да би наредне године били стварно спремни за школу и довољно зрели за први разред.
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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.Разредна већа у другом циклусу
3.8.4. Извештај о раду стручних већа за области предмета
3.9. Чланови и извештаји стручних актива
3.10. Чланови и извештаји стручних тимова
3.11. Чланови и извештаји комисија
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ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
3.5.Извештај о раду 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 су:
Весна Вајс: председнк, директор и заменици: Чубрило Милица и Бурањ Ирен
Председници Стручних већа за разредну наставу Председници Стручних већа за области предмета Председник Стручног
актива за развој школског програма: Тимеа Чикош
Председник Стручног актива за развојно планирање: Лидија Миланковић
Председник Тима за заштиту ученика од насиља, злост.и занемарив: Изабела Сабо Секе - психолог
Председник Тима за самовердновање: Маргарета Уршал - педагог
Председник Тима за инклузивно образовање: Силвиа Шили
Представник стручних сарадника (педагог и психолог већ присутни као председници струч. органа) а нови стручни
сарадници су се такође укључили
Основни задаци Педагошког колегијума су праћење реализације образовно васпитног рада у текућој школској години,
координација рада стручних већа и актива, учешће у припреми и изради школског програма и других докумената школе
праћење реализације развојног плана школе, план стручног усавршавања наставника, предлог мера за унапређивање
рада наставника и стручних сарадника, опремање кабинета наставним средствима, активни рад на побољшању успеха и
дисциплине ученика, друга текућа питања у оквиру образовно васпитног рада

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
ЗА ШК. 2015/16. ГОД.
Област рада:
Опис програма/активност
Време /место
Начин
Ниосиоци и
реализације
реализације
сарадници
-Разматрање Годишњег плана рада за
школску 2015/2016. годину.
Распоред контролних и писмених
задатака.Распоред додатне, допунске
Договор
наставе и секција
Чланови
Август 2015.
Педагошког
- Предлог плана стручног усавршавања на
колегијума
нивоу установе
Разговор
-Утврђивање термина класификационих
периода и датума родитељских састанака,
Извештавање
план школских такмичења
- Организовање педагошко – инструктивног
Договор
увида и надзора
- Упознавање са правцима развоја школе у
Извештавање
наредном периоду
-Обука наставника за израду ИОП-а
Октобар 2015.
Презентовање Чланови
Педагошког
-Индивидуализација
Разговор
колегијума
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-Реорганизација Тимова и актива

Разговор

-Сарадња породице и школе
-Усвајање распореда часова, пријема
родитеља и распоред контролних и
писмених задатака за 2.полугодиште
-Усвајање ревизије ИОП-а
- Праћење рада приправника и ментора
-Самовредновање – упитник
-Реализација угледних часова
-Реализација - отворена врата школе
-Организовање предавања – семинара за
наставнике
-Предлог листе уџбеника за наредну
школску годину
-Професионална оријентација ученика
-Организовање такмичења и учешће наших
ученика на такмичењима
-Припрема за организацију пробног ЗИ и
организација ЗИ

Извештавање
Јануар 2016.

Договор
Извештавање
Извештавање
Договор
Договор
Извештавање
Извештавање
Разговор

Март 2016.

Договор
Извештавање

Чланови
Педагошког
колегијума

Чланови
Педагошког
колегијума

Разговор

3.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2015/16. ГОДИНИ
Наставничко веће је у школској 2015/2016. одржало тринаест седница где су активно учествовали сви
наставници. Укратко су набрајана питања која су била разматрана на седнцама, а детаљни записници се
налазе у школској документацији.
28. 8. 2015.
 Извештај о резултатима разредних и поправних испита за школску 2014/15.
 Резултати завршног испита у августовском року за школску 2014/15.
 Подела предмета и одељења за школску 2015/16. поделу задужења и смене по одељењима и
објектима
 Информације у вези са расподелом кадра и технолошким вишковима.
 Уредба о забрани запошљавања.
 Пријем првака (организациона питања, информације за први родитељски састанак- потребна
документација за бесплатну ужину,) и информације у вези са почетком школске године - у уторак, 1.
септембра 2015. први и други час ће бити ЧОС, како би се прикупили сви потребни подаци и поделили
уџбеници.
 састанак одељењског већа петих разреда са учитељицама бивших 4. разреда за одељењске
старешине и наставнике који предају у петим разредима.
 Подсетник о роковима и начину предаје планова актива, тимова и стручних већа као и глобалних
планова планова за допунску, додатну и секције и података о ученицима (обавезно уписати бројеве
фиксног, а нарочито мобилног, телефона родитеља).
 Наставничко веће једногласно је усвојило молбу ученице Садије Ђукатани. да настави школовање у
нашој школи иако је напунила 15 година
 Информација: став ШУ Сомбор да по закону школа одговоара за оно што се деси унутар школе, па
наставници нису у обавези да прате ученике на аутобус. О престанку овог вида дежурства ћемо
информисати Наставничко веће, Школски одбор, и Савет родитеља. дежурство у самој школи мора да
функционише беспрекорно и да се, води свеска за дежурство.
 вођење педагошке свеске је обавезно, а саћињен је модел који ће олакшати праћење напретка
ученика колегама који још нису израдили свој начин евидентирања.
 Информације о извршеним радовима преко лета (кречење, нове беле табле, офарбани радијатори,
поправњен кров на сали за физичко). Молба да се имовина школе чува, да се закључавају врата
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учионица и да за време ужине наставници буду у учионицама и да се чувају дотрајала врата до
њихове замене.
Информација о средствима које је школа добила на конкурисаним пројектима (два скенера, 3 камере,
2 лаптопа и 30 трапезастих столова и столица, средства за Етно-дане, опрема за физичко) Школа је
опет конкурисала за завршетак започетог објекта, а јавна набавка за конкурс за видео надзор добијен
прошле године у октобру преко Општине од стране АП Војводина већ је други пут оборен у Оштини.

17.09.2015
 Извештај о раду школе у протеклој школској години
 Упознавање са Планом рада школе у школској 2015/16.
 Упознавање са Акционим планом Школског развојног плана за 2015/16.
 Опремљеност ученика уџбеницима и школским прибором- пимећене неправилности у пристиглим
уджбеницима, набавка свезака, оловака...
 Правилник о оцењивању ученика- подсетник
 Кућни ред, правила понашања, савесно обављање дежурства ради безбедности ученика и запослених,
обратити пажњу на исписане замене. Када се мења колега који је на боловању, биће обезбеђена
надокнада, остале замене су ствар договора међу колегама. Колеге су упућене да се о својим правима
на кориштење слободних дана информишу у Посебном колективном уговору.
 Организација Дечје недеље 5-9 октобра (договор 23. 9. 2015) , Спортске недеље и Јесењег кроса.
 Календар рада и активности у наредном периоду, распореди промене смена и Дана отворених врата,
радне суботе.. термини за поделу ђачких књижица и сл.
 Наставничко веће донело одлуку о ослобађању од наставе физичког за 4 ученика Одељењске
старешине морају тражити лекарске потврде, фотокопирани примерак дати наставнику физичког, а
оригинал сачувати у својој евиденцији.
 Резултате иницијалног тестирања предати у ПП службу до краја септембра. Планира се пробни тест за
осмаке како би се имало времена појачати рад у оним областима из градива у којима се укаже
потреба након пробног тестирања.
 Индивидуализација, ИОП1, ИОП2, ИОП3 – рокови за израду
 Бодовање стручног усавршавања и његова евиденција
 Анекс школском програму за 2015/16. у вези са секцијама, тематском наставом, развијањем
компетенција у оквиру наставе. Могућност измена планова нам пружа учешће у Пројекту Развионица.
 по новом Правилнику о организацији рада и систематизацији радних места, Наша школа има право на
1,5 стручног сарадника и једног ложача.
 Подсетник о вођењу евиденције о стручном усавршавању.
 Представљање нових колега
 Информација о начину предавања писаних вести за сајт школе.
 Крајем октобра организоваће се у нашој школи Дан немачког језика.
 Дан школе ове године биће посвећен талентованим ученицима.
 Колеге које желе учествовати у организацији Етно-дана, који ће се реализовати у децембру, треба да
се јаве педагогу Маргарети Уршал.
 Састанак директора, ментора и ПП службе у вези са Пројектом Развионица одржаће се 21. 9. 2015. у
12.40.
 Шандор Јухас; извештај о гостовању женског фудбалског тима у Минхену и освојеном првом месту на
турниру као и награди за фер-плеј игру.
7. 10. 2015
 Обрасци модели за вођење педагошке документације о напредовању ученика,
 Договор о прилагођавању наставе ученицима који су ишли на поправни, или су поновили разред
 Извештај са састанка Савета родитеља
 Подсетник на редовно уписивање часова у Дневник рада и да се први квартал завршава 27. октобра
2015. и да ученици треба да имају довољан број оцена.
 Редослед у решавању конфликта међу ученицима: наставник, одељењски старешина, ПП служба,
директор, друге установе.
 Информација да фотокопирање мора свако да обавља сам у библиотеци и код заменице
директорице. Након ступања на снагу новог Правилника о систематизацији радних места, у
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библиотеци ради само један библиотекар ко не стигне да фотокопира колегама, али је сачинила
упутство за фотокопирање.
Ускоро ће се одржати:
„Шактивити“ на Палићу (шах и спортке активности),
Дан немачког језика и културе, 28. октобра 2015;
Дан школе, 8. новембра, односно у петак, 6. новембра 2015. у духу науке
такмичење из мађарске историје у нашој школи 14. новембра 2015;
Етно-дани почетком децембра.

 Ускоро ће бити уграђен интерфон на главном улазу школе ради безбедности
4.11.2015.
 Извештај о успеху i владању ученика на крају првог квартала
 Подсетник о примени Правилника о оцењивању (Оцене из писмене провере морају уписати у року од
8 дана од дана провере, у противном писмена провера се поништава. такође ако након писмене
провере постигнућа више од половине ученика једног одељења добије недовољну оцену, писмена
провера се поништава за ученика који је добио недовољну оцену као и за ученика који је
незадовољан оценом. Директорица је истакла да се часови допунске наставе морају одржавати и да
се не могу дати опомене и јединице, а да ученик није имао могућност похађања допунске наставе.
 Задаци разредних и предметних наставника у циљу побошања успеха ученика
 Непосредни задаци свих наставника и стручних сарадника у циљу елиминисања негативних појава код
ученика
 Организација Дана школе
 Организација Етно-дана
 Резултати иницијалног тестирања
 Представљање нових стручних сарадника.
 Директорица је подсетила присутне на договор о заједничком циљу, мотивисати ученике да постижу
бољи успех јер су резултати на завршном испиту веома лоши и испод сваког просека и колико год
немотивисаност ученика била заслуга њихових родитеља, то је у исто време и слика о нашој школи.
Потребно је да наставници и учитељи међусобно сарађују, усаглашавају критеријуме у оцењивању и
буду доследни у спровођењу одредаба из Кућног реда школе.
 Родитеље одмах обавестити о проблемима са дисциплином, да се сви који ометају часове адекватно
казне,
 Прославом Дана школе ове године започиње „Година Сечењија“ која ће се окончати следеће године
за Дан школе када се прославља и 160 година школе. Манифестације треба да се организују у духу
знања, културе, иновација и науке. У 10.00 ће постављене предметне штандове обилазити ђаци
преподневне смене, а у 11.00 ђаци послеподневне смене. Наставници и ученици ће на својим
предметним штандовима објаснити публици шта се припремило. Нижа одељења у подручним
објектима реализоваће прославу од 9.00 до 11.00.
 план организације и реализације овогодишњег Етно-дана под називом „Различитост сади,
заједништво гради“ 2. део средства смо обезбедили од Покрајинског секретаријата за образовање и
Едукативног центра Рома и националних савета.Ученици виших одељења припремиће радионице за
нижа одељења која ће их посетити. Национални штандови и приредба
 Вероучитељи и наставници грађанског васпитања предају списак ученика који нису присуствовали
одељењским старешинама.
 Исламска веронаука- биће постављен други вероучитељ јер садшњи не држи часове
 Информација о задовољству инспекције која је 4. 11. 2015. прегледала школску документацију.
 У акцији у оквиру Дечје недеље ученици су поклонили 224 књига школској библиотеци.
8. 12. 2015.





Правилник о оцењивању
Васпитно-дисциплински поступци образац за подношење захтева о покретању дисциплинског
поступка. Важност вођења евиденције о изгредима.
представљање новog учитеља православног катихизиса, и учитеља исламске веронауке.
Подсетник да се ништа не уписује у Дневник рада црвеном хемијском
97



Директорица је изнела новину у вези са покретањем васпитно-дисциплинског поступка, тј. доношење
јединственог обрасца
 Проблем да ученици долазе два-три сата пре почетка друге смене и тако ометају наставу преподневне
смене, играјући се лоптом доводе у опоасност осталу децу. Одузете лопте треба донети у зборницу и
вратити само родитељу. Треба одузети и „пецкалице“. Мобилне телефоне је дозвољено одузети, али
их је потребно вратити на крају дана ученицима. Истрошене маркере бацити код куће у смеће јер
ученици их ваде из корпи и њима уништавају школску имовину.
 Започиње представљање средњих школа доласком Хемијско-технолошке средње школе
 Дежурство спремачицаза време одмора. За време малих одмора врата ће се закључати, а у зграду ће
се пуштати само ученике са часа физичког. За време ужине, наставници треба да седе са ученицима у
учионицама, а за време великог одмора да се распореде по целом дворишту у циљу заштите
безбедности ученика и поштовања запослених.
 Формулари за инвентар и формулари о потребним поправкама.
 С обзиром на велики број жалби на ужину која садржи свињско месо, наручиваће се и ужина без исто
а родитељи треба да се изјасне да ли дете прима ужину од свињских прерађевина или не.
 Позив наставника на заједнички родитељски састанак 8.1 и 8.3 разреда.
 Хуманитарне акције ђаћког парламента: поклон-пакети у кутији за ципеле. Божићни вашар (22. 12.
2015. )
29. 12. 2015.
 Правилник о заштити узбуњивача
 Састанци Тимова и Актива
 Уџбеници
 Акционо истраживање
 Подсетник да се ученици, који се званично нису исписали из школе, морају евидентирати приликом
вођења изостанака.
 допунска настава током распуста за ученике који су имали недовољне оцене из одређених предмета,
као и за слабије ученике којима је потребна додатна помоћ..
 Информације о Педагошком колегијуму (4.1.2016) о организацији рада Тимова и Актива, онлајн анкету
о реализацији активности предвиђених Школским развојним планом – акционим планом за ову
школску годину...
 Информација у вези са уџбеницима за следећу школску годину. До марта неће бити коначне листе
уџбеника а предметна већа треба да се састану до фебруара и да направе листу потребних уџбеника.
Наруџбине ће бити од изабраног издавача у наредне 4 године .
 Резултати анкетирања о томе како су се ученици снашли у 5. разреду.
 Инвентарске листе, нови председник инвентарске комисије
 Стручно упутство за организацију такмичења. Окружно и републичко такмичење из мађарског језика
ће и ове године бити одржано у нашој школи.
 Организације приредбе поводом обележавања Дана Светог Саве.
 Подела књижица
 Поклони (сакупљени у школским акцијама, и од Канцеларија за младе)
 приредба за децу запослених и подела пакетића.
 Наставници су се интересовали о могућностима личног осигурања на радном месту.
13. 1. 2016.
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Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта
Информације у вези са самовредновањем - Aнкетирање задовољства родитеља сарадњом са школом
Полугодишњи извештај о резултатима Развојног плана школе
Извештај о предатим плановима, дневницима
информације о поновном –а безуспешном конкурисању у Агенцији за капитална улагања Покрајине за
помоћ изградње објекта. Што се тиче ограде у Шабачкој школи, школа ће послати захтев Општини за
бесплатну израду пројекта или неки вид хуманитарне акције. Прошле године је добијен пројекат у
вези са видео-камерама, али још није спроведен до краја услед неких нерегуларности.




Огледни и угледни часови, њихова најава и бодовање.
Извештај о раду Тима заштите ученика од насиља и одлуке о предстојећим пројектима: излагање
плаката на ходницима „Кутија поверења“ која се показала као добар вид превенције; избор најбољег













друга у посета центру за превенцију болести зависности „Експекто“ реорганизација тима – по
објектима У првом полугодишту евидентирано је 36 случајева насиља. највише су забележени у 6.
Разредима, најчешће међу дечацима из српског одељења. Повећало се присутност насиља на самим
часовима пред наставницима. Планиране су радионице са Центром за социјални рад.
обука за помоћно-техничко особље како о видовима насиља, начинима препознавања и реаговања.
Рок за исправке у вођењу дневника ОВ рада, слободних активности, допунске и додатне наставе,
попуњавање табела за прву полугодиште.
представљање новог мајстора.
Организација приредбе поводом Дана Светог Саве.
Поступање кад поједини ученици покушавају угрозити ауторитет наставника
Планирани семинари у школи.
Календар рада: радна субота 30. јануар; поводом Дана државности 15. и 16. фебруар ће бити нерадни
дани.
Актив 8. разреда треба да организује пробно завршно тестирање за ученике 8. разреда у оквиру
школе. Регуларно пробно тестирање ће бити касније. Збирке тестова за вежбу, могу да се купе ако
сматрају да би били од користи за припремну наставу.
Снимање значајних активности за филм о раду наше школе који је планиран за обележавање 160
година од постојања школе. Доступне две видео-камере.
Такмичења која следе.
Представљање понуда осигуравајуће кућа „Граве“ за колективно и индивидуално осигурање.

3. 3. 2016.






















Информације о процедури избора уџбеника, рокови, одговрни...
Нови услови за добијање бесплатне ужине
Информација о организацији анкетирања наставникa, ученикa и родитељa Самовредновање
Стручно усавршавање наставника презентација педагога
Насиље и безбедност у школи - неопходност извршавања обавеза у виду дежурања и евидентирања
насиља, као и реаговања на насиље. Ko мења колегу на настави преузима и дежурство.
Психолог Изабела Секе Сабо подсетила је запослене, кроз презентацију, на то шта представља
емотивно и физичко насиље, како га препознати и како реаговати (посебно кад је дигитално насиље у
питању).
Организација и евиденција припремне наставе за 8. Разреде.
Такмичења која ће се организовати у нашој школи (окружно и републичко такмичење из мађарског
језика, као и окружно и општинско такмичење из шаха). језички испит из немачког језика за ученике 8.
разреда.
Успех наше ученице 8.а разреда Данијела Пап – награда од Војвођанског већа за подршку
талентованих ученика.
Ажурирање недеље одржавања контролних задатака у дневницима (за друго полугодиште)
Нови обрасци за евидентирање нередовног похађања наставе
Потреба да нижа одељења препусте своју учионицу у међусмени у централној згради вишим
одељењима за извођење наставе изборних предмета.
Одмор за ужину наставници проводе са ученицима у учионици.
Стручна служба и директорица ће по опису послова посетити часове, понекад и без најаве. Треба
одржати угледне/огледне часове и у одржати један свој час у 4. разредима.
Организација Научне вечери у априлу за ученике 3. и 4. разреда.
Организација интерног стручног усавршавања 16.3.2016. Драгана Џенопољац предавање –о
поремећајима у читању и писању
Ускршњи вашар у организацији ђачког парламента ће бити одржан 23. марта,
Одељењска већа нижих разреда бити 22. марта, а виших разред 23. марта. Наставничко веће ће бити
одржано 30. марта. Тада ће бити предавање о безбедности на раду.
Обавештење од Министарства здравља у вези обавезне вакцинације, (дом здравља информише
школу, школа родитеља преко разредних старешина а родитељ доставља писану сагласност.
Усвојен је посебан колективни уговор
У петак 4. 3. 2016. године Синдикат организује прославу осмог марта з
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Извештај о успеху и владању на крају трећег квартала у виду презентације
Резултати анкете о самовредновању за наставнике
Усвајање предлога уџбеника за школску 2016/2017. годину
Извештај са Савета родитеља (Шабачка и Централна)
Извештај о постигнутим резултатима на такмичењима
Активности у наредном периоду
Подсетник на Правилника о оцењивању део обавезне педагошке документације и да сви имају
могућност провере информација у вези са оцењивањем.
Нова упутства у вези са уџбеницима за следећу школску годину.
Савет родитеља је једногласно усвојио предлоге листе уџбеника свих Актива.
Наставничко веће такође усваја предлоге листа уџбеника.
Одржани су, састанци Савета родитеља у Шабачкој и Централној згради школе о безбедности ученика
и наставника у оквиру школског објекта, а и ван њега, што је горући проблем у Шабачкој школи.
Састанку у Шабачкој школи присуствовао је Стеван Николић, координатор за ромска питања из
Градске управе за ромску заједницу, покренута је иницијатива потписивања петиције о увођењу
школског полицајца, па су одељењске старешине у обавезни да на следећем родитељском састанку
поделе образац за потписивање
Дата је сагласност да се ове школске године ученици не воде на екскурзије него на једнодневне
излете (одељењске старешине нека се распитају на које би излете ишли).
Предлог Савета родитеља да се матурско вече више не организује у школској згради,
Родитељи су обавештени да осмаци нередовно похађају припремну наставу за завршни испит.
Резултате наших ученика са такмичења приказала је библиотекарка Подаци о успеху на такмичењима
ажурирају се сваке недеље и могу се видети на огласној табли.
Незванична информација да ће пробни завршни испит вероватно бити 15. 4. и 16. 4. (то је једини
слободан викенд када нема такмичења).
Званични датуми завршног испита су 15, 16. и 17. 6. 2016. г.
Промељен је Календар рада: школска година се завршава 14. јуна, а не 15. јуна како је најпре било
договорено. Тај један дан треба да буде надокнађен.
У суботу, 2. 4, одржаће се Окружно такмичење из мађарског језика у нашој школи, одређена су
задужења. Дана 9. 4. и 10. 4. бићемо домаћини Окружног такмичења из шаха. Очекују се добровољци
да прихватају задужења за те дане.
могућност бесплатног систематског прегледа за запослене
прелог дневног реда за предстојећи родитељски састанак.
Информација о обавезној вакцинацији ученика 6. разреда против хепатитиса Б.
Информације о активностима у школи у оквиру у пројекта „Клуб родитеља и просветних радника“.
Носиоци пројекта су педагог Маргарета Уршал и по један разредни старешина и један родитељ из
српског, и из мађарског петог разреда. Циљ пројекта је борба против насиља кроз радионице у школи
и ван школе.
Подсетник у вези важности испуњавања обавезе дежурања и вођења евиденције о насилном
понашању и уписивању у Књигу дежурства.
Драмски театар из Београда гостоваће у нашој школи представом „Стоп насиљу“.
У априлу просветни саветник Градимир Марковић, ће одржати предавање о безбедности и насиљу.
Божидар Бајат ће одржати предавање о безбедности на раду такође у априлу.
Информација о ужини- ужине неће бити од петка па до средине следеће недеље због рока жалби на
тендер.
Подсетник да ће право на бесплатну ужину од Општине имати само она деца која су предала потпуну
документацију, а која испуњавају дате услове.
У четвртак 31. 3. истиче рок за пријаве за пројекте у Покрајини. Школа је аплицирала за своја
страндардна 4. пројекта: Интеркултуралност, пројекат за такмичење из мађарског језика, пројекат за
опрему (рачунари, пројектори, камере), пројекат за портирницу.
Планира се бесплатан курс мађарског језика 28 наставника и 2 стручна сарадника,
Јолан Гунић је, у сарадњи са Мађарским националним саветом, помогла да се израде софтвери за
наставу који ће бити доступни у библиотеци




У Шабачкој школи су засађене саднице у сарадњи са неовладином организацијом „Дрво по дрво“.
Саднице су садила деца, а понеке саднице су могли и понети кући.
Ноћ науке „Космоплов“ биће одржана 22. 4. за ученике 3. и 4. разреда. Имаће прилику да користе 4
школска телескопа. Постоји могућност ноћења у школи, али се чека званичан договор у вези са тим.

26. 4. 2016.




















Приказ резултата пробног завршног испита и поређеље истих са разултатима интерног пробног
завршног испита
Информација о приручницима о дигиталном насиљу. Потребно је организовати 2 радионице у
разредима од 5. до 8. и једну на родитељском састанку, Учитељи 4. разреда треба да одрже једну
радионицу. Активности треба забележити и документовати. Од следеће године биће потребно
одржати пет радионица на ову тему.
Доношење одлуке о васпитно-дисциплинским мерама Изгласање укора Наставничког већа за ученике:
Зубков Момчило, Игор Оршош и Фајт Арон Марк. Повреде које су ови ученици извршили тиче се
следећих ствари: ученици су фотографисали на часовима, сликали контролне задатке ради
злоупотребе, систематски малтретирају осталу децу и запослене, не реагују на разговоре ни на казне,
врше ситне крађе, имају велики број неоправданих часова...
Приредба поводом одласка ученика осмих разреда биће одржана 3. 6. 2016. г., а прослава матурске
вечери 5. 6. 2016. године.
Предавање просветног саветника из ШУ Градимира Марковића.
Директорица Весна Вајс је замолила све запослене да заједно стану на пут дезинформацијама и
спекулацијама које круже о несрећи која се десила једном нашем ученику из 7. разреда.
Сви запослени су компетентни да реагују када уоче насиље и информације о томе морају се пренети
колегама. Обраћање директорици треба да буде последњи корак у овом процесу
Ко иде на боловање, то треба да јави управи школе, а не родитељима и колегама.
Ако неко од ученика мора раније изаћи са часова, родитељ мора обавестити разредног старешину јер
их портир у супротном неће пустити из школског дворишта. Ученици не смеју ићи по ужину
запосленима ни под којим условима.
Директорица је замолила запослене да угледни и огледни часови, буду стварно за пример.
Запослени имају могућност обављања лекарског прегледа у школи 4. и 5. 5.
Директорица је замолила колеге да припазе на рачунаре и опрему у кабинетима.
Директорица је истакла да ученици губе много часова. Легитимно право запосленог је одлазак на
боловање, а остали видови изостанака нису.
Запослени су замољени да не касне на часове јер тада настају проблеми на ходницима.
Информације о уџбеницима- изашла је прелиминарна листа уџбеника.
Када стигну наруџбенице, обратити посебну пажњу на први и други страни језик. Наруџбенице ће
бити подељене ученицима, имаће примерак уплатнице, имаће податке о роковима за рате. Засад се
чини да неће бити бесплатних уџбеника ове школске године.
Директорица се захвалила свима који су били део пројекта „Космоплов“: ученици и запослени су од
петка до суботе били у школи, спавали су у фискултурној сали, имали су обезбеђене сендвиче,
радионице су држали Силвија Шили, Тибор Јесенски, Роберт Хербут и Дунаи Атила и студенти и
професори учитељског факултета.

2. 6. 2016
 Учуење и владање ученика 8. Разреда на крају школске године- од 120 њих 115 завршава школску







годину с позитивним успехом, 1 ученик је неоцењен, а 4 ученика полаже поправни испит; 18 Вукових
диплома, 35 посебних диплома; Ћаци генерације су Данијела Пап и Мартина Кујунџић
Правилник о оцењивању (актуелно: закључна оцена, жалбе...)
Припремна настава за ученике 8. Разреда
Завршни испити биће одржани 15, 16. и 17. 6. 2016 године, Наставници који дежурају у другим
школама треба да преузму распореде комисија и своја решења. За своја задужена колеге ће добити
одговарајући број бодова.
Разредни и поправни испити Ученицима 8. разреда који полажу поправни испит морају имати
термине припремне наставе, За неоцењену ученицу је потребно је организовати разредни испит иако
се не зна тренутно место пребивалишта
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Матура позив колегама за посету приредбе за ученике 8. разреда која ће се одржати 3. 6. 2016. године
у 18 часова у фискултурној сали.
матурско славље ће се одржати 5. 6. 2016. године у ресторану „Спартак“ уз обезбеђење. Оршош Игор,
Момило Зубков и Никола Димитров могу по одлуци Савета родитеља да дођу искључиво уз пратњу
родитеља. На слављу је бити и по два родитеља из сваког одељења.
Одељењска већа биће одржана након Завршних испита.
Тестирање ученика 4. разреда биће 8. и 9. 6. 2016. године, а остале колеге се моле да иврше годишње
тестирање ученика.
ревизије ИОП-а.
Наставничко веће је једногласно изгласало да се ученици 5.ц разреда Сабини Касиба да укор
Наставничког већа због низа континуираних преступа и тежих повреда обавеза од почетка школске
године.
Вашара књига ће се одржати 14. 6. 2016. године до 13 до 17 часова,
Предлози родитеља за изборне предмете.
дружењу на Келебији после завршних испита у дворишту келебијске школе.
Ђачке књижице ће се делити 28. 6. 2016. године,
На сведочанства осмака уписати датум данашње седнице Наставничког већа.
Фотокопир машина у библиотеци је и даље у квару као и база података библиотеке па је
библиотекарка замолила одељењске старешине да кажу ученицима да је неопходно да врате књиге у
библиотеку.
Испред „Црвеног крста“ учитељица Илдико Шванер је обавестила колектив о томе да је наша школа
скупила 30 000 динара кроз акцију „Солидарност на делу“ па три наша ученика 3. или 4. разреда имају
могућност да иду на летовање у дечје одмаралиште у Вршцу 18-25. 6. 2016. године.
„Ротари клуб“ Суботице обезбедиће одлазак на летовање у Мађарској за четворо наших ученика који
уче мађарски језик као нематерњи.
Такође имамо могућност да пошаљемо 7 наших ученика у Минхен (братски град Суботице) преко
„Црвеног крста“ за ученике 5. и 6. разреда из наше школе, као и из школа „Соња Маринковић“ и „10.
октобар“.

22.6.2016.














Извештај о успеху, похвале и награде
Самовредновање- настава и ученје, и безбедност ррезултати анкетирања ученика- Пап
Формирање комисија за поправне и разредне испите
Договор о начину подношења извештаја стручних већа, актива и тимова и комисија- образац, термини
Календар рада за следећу школску годину
Молбе ученика који су напунили 15 година а желе наставити школовање у нашој школи (Максут
Краснићи- одбијено)
Захтеви родитеља ученика 2. И 3. Разреда да понављају разред (Гаши Адријан, Бериша сењур, Саманто
Петровић- захтеви прихваћени)
Изгласан је укор наставничког већа за Сич Данијела
Дугови за ужину
Похвалнице за ученике који имају успех 5,00 од 4 до 7 разреда
Бесплатни уџбеници има пуно ученика који би имали право али само 170 ученика је доставло
потребну документацију
Захтевати да се позајмљени уџбеници врате у библиотеку
Ажурирање сајта који ће ускоро прорадити

15. 8. 2016.
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Календар рада за следећу школску годину,
Школа ускоро треба да преда ценус.
На првом састанку Актива директора није било речи о вишковима у просвети. Доћи ће до спајања 7. и
8. одељења на српском наставном језику па се сазива одељењско веће истих разреда да се поделе
ученици.
Именовање наставника у Активе, Тимове и Комисије
Планирање активности за предстојећу школску годину – обрасци, рокови...











План активности у наредном периоду
Семинари
Организација припремне настава за ученике који су упућени на поправни испит.
Организација поправних испита, комисије, . Припремна настава
Директорица је замолила запослене да обрате пажњу на слабије ученике и да одреде да ли би им
више одговарао инклузивно-образовни програм. На тај начин ће свима бити олакшан рад.
Школа организује два бесплатна семинара у августу 16. 8. „Учење и како се учи“, а 27. и 28. „Вођење
педагошке евиденције“ Још један семинар биће одржан у септембру.
Сви морају исправити Дневнике рада.
Информације о кандидатима за полагање државног испита за лиценцу.
Пријем првака биће уприличен 31. 8. у 17:30.
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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:
31.08. 2015. Одељењско веће петих разреда
упознавање одезењских старешина петих разреда са карактиристикама будућих петака- учитељи
дају информације и сменирце у вези сваког детета
Нижи:

29. 10. 2015. нижи разреди
3.11.2015. виши разреди
Дневни ред:
-Постугнути резултати на крају првог квартала, мере побољшања успеха
-Разно (редовност долажења, критеријуми за позитивну оцену...аутобуске карте, бесплатна ужина)
23. 12. 2015. нижи разреди
28.12.2015. виши разреди
Дневни ред:
-Анализа постигнутих резултата на крају првог полугодишта и владање ученика, мере побољшања
успеха, проблеми у настави исламске веронауке...
22. 03. 2016. нижи разреди
23.04.2016. виши разреди
Дневни ред:
-Анализа васпито-образовног рада и владања на крају трећег квартала, мере побољшања успеха,
безбедност ученика, иницијатива родитеља- петиција за школског полицајца...
1.06.2016. 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
21. 06. 2016. нижи разреди,
20.06.2015. виши разреди
Дневни ред:
- Анализа васпитно-образовног рада на крају школске године
- Подела књижице
- Педагошка документација
Ирен Бурањ председник одељ. већа нижих разреда
Милица Чубрило, 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.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова

Кобрехел Ленке 1.а – професор разредне наставе
Вашархељи Силвиа 1.б – професор разредне наставе, председник актива
Глигорић Снежана 1/1 - професор разредне наставе
Торма Тинде 1.ц - професор разредне наставе
Радојчић Љиљана 1/2 - професор разредне наставе
Михајловић Светлана 1/3 - професор разредне наставе
Зораје Илдико 1.д - професор разредне наставе
Бриндза Мирослава 1/4 – професор разредне наставе
Дунаи Атила 1.КМ - професор разредне наставе
Ксенија Џелебџић Перкучин 1.КС – професор разредне наставе
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: 6, одржано 6
састанака
-Радни договор: планирано 5, одржано 5
-Рад на документацији: планирано 2, одржано 2
-Праћење постигнућа: планирано 5, реализовано 5
-Анализа, евалуација: планирано 5, одржано 5
-Учешће у раду других органа, извештавање : 1 (педаг колег.)
Преглед свих
СЕДНИЦЕ АКТИВА ПРВОГ РАЗРЕДА:
активности,
1.28.08.2015.
2.29.10.2015.
3.23.12.2015.
закључци са
4.13.01.2016.
5.22.03.2016.
6.21.06.2016.
састанака и
-Представљен је план рада актива који је једногласно прихваћен.
извештај о
-Договорили смо се око израде глобалних и оперативних планова.
реализованим
-Договор о вези семинара за 2015/16 школску годину.
активностима.
-Договорили смо се око пријема првака, изборних предмета, отворених
врата, као и око поделе уџбеника и потребног школског прибора.
-Разговор о организацији допунске наставе, индивидуализације и ИОП-а.
-Анализа успеха ученика у учењу и владању по кварталима. - Ученици првих разреда су
напредовали по својим могућностима уз подршку и подстицаје учитеља и педагошког асистента.
-Разговор о реализацији планова рада наставе и ваннаставних активности.
-Разговор о мерама и акцијама за побољшање успеха ученика.
-Владање и васпитне-дисциплинске мере.
-Договор око набавке уџбеника за наредну школску годину. - Изабрали смо уџбенике за
наредну школску годину. Део актива (учитељи који предају на мађарском наставном језику) су
изабрали уџбенике од издавачке куће „Завод за уџбеника“, а од „Креативног центра“ само Свет
око нас. Други део актива (учитељи који предају на српском наставном језику) су изабрали
уџбенике од издавачке куће „Едука“.
-Извештаји са састанака Педагошког колегијума.
Об Образовни садржаји су реализовани по плановима за први разред.Ако је било одступање то су
учитељи забележили на своје месечне оперативне програме рада по предметима, те исте
предали у службу школе.
Током школске године у планирању и извођењу наставе учитељи су осавремељавали наставу
употребом савремених наставних средстава и метода рада. Акценат је на диференцираној
настави, различити нивои задатака и захтева за ученике различитих спосбности и брзине
напредовања.
Самовредновање рада
Сви циљеви и исходи су реализовани.
Мере и предлози за унапређење рада у наредној школској години
Вршњачко учење, кооперативни рад и
активна настава.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА
ЗА ШК. 2015/16.
Списак чланова
Ковачевић Ангела, Буљовчић Илона , Исић Ирса, Маја Дамњановић, Гагић Слађана, Ксенија
Перкучин Џ., Боршош Ева, Шванер Илдико, Сирак Кинга, Земко Тамара
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: 5, одржано 5
састанака
-Радни договор: планирано 5, одржано 5
-Рад на документацији: планирано 5, одржано 5
-Праћење постигнућа: планирано. 4, реализовано 4
-Анализа, евалуација: планирано 4, одржано 4
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано 2, одржано 2.
Преглед свих активности,
1. САСТАНАК АКТИВА
закључци са састанака и
извештај о реализованим
-одржан 27. 08. 2015.
активностима.
- присутни сви чланови актива

ДНЕВНИ РЕД:
1. Израда и прихватање плана рада актива
2. Договор око израде глодалних и оперативних планова
3. Стручно усавршавање
4. Разно
ЗАКЉУЧЦИ:

1. Представљен је план рада актива који је једногласно прихваћен.
2. Договорили смо се око израде глобалних и оперативних планова- израда је
у току.
3. Утоку школске 2015/2016. године предвиђено је четири семинара, али су
могуће измене и допуне у току школске године.
4. Разно- Договорили смо се око пријема првака, изборних предмета,
отворених врата, као и око поделе уџбеника и потребног школског
прибора.
1. OДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА
-Одржано 29. 10. 2015.
- Присурни сви члановиактива
ДНЕВНИ РЕД:

1. Анализа успеха ученика на крају првог квартала школске 2015/2016.
2. Извештај о владању ученика и броју изостанака на крају првог квартала
школске 2015/2016.
3. Извештај о раду боравка на крају првог квартала школске 2015/2016.
4. Организација допунске наставе, индивидуализација, ИОП
5. Мере и акције за побољшање успеха ученика
6. Разно
ЗАКЉУЧЦИ:

1. Анализа успеха ученика на крају првог квартала школске 2015/2016.
-

2.1- учитељица: Буљовчић Илонка: 20 ученика. Успешно су савладали
предвиђено градиво.
Изостанци ученика :85 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2.2- учитељица: Исић Ирса : 21 ученика. Успешно су савладали предвиђено
градиво.
Изостанци ученика :
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123 оправдана часа,

-

2.3 - учитељица: Дамјановић Маја : 17 ученика.Опомене из математике:
Краснићи Сенад и Шећори Медина.
Изостанци ученика :

-

150 оправдана часа

2.4 - учитељица: Слаћана Гагић : 17 ученика.Гаши Адрија опомена из
спрског језика и свет око нас, Прчић Дамјан опомена из матаматике.
Изостанци ученика :72 оправдана часа, неоправданих 53.

-

2.5- учитељица: Ковачевић Ангела: 9 ученика, ( 3 дечака,
девојчица ).

6

Сви ученици су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика: 64 оправдана часа, неоправданих нема.
-

2.а - учитељица: Боршош Ева: 22 ученика, (8 дечака, 14 девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика: 52 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2.b - учитељица: Шванер Илдика: 9 ученика, ( 4 дечака, 5 девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика: 82 оправдана часа, 12 неоправданих .

-

2.c- учитељица: Сирак Кинга: 14 ученика ( 8 дечака, 6 девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика: 108 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2 КМ - учитељица: Ковач Елвира: 5 ученика ( 2 дечак, 3 девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво .
Изостанци ученика: 53 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2 КС- учитељица: Ксенија Перкучин Џелебџић: 8 ученика ( 2 дечака, 6
девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал.
Изостанци ученика: 40 оправдана часа, неоправданих нема.

2. Извештај о владању ученика и броју изостанака на крају првог квартала
школске 2015/2016.
-

Разговор о владању и о дисциплини ученика и о изостанцима са наставе.

3. Извештај о раду боравка на крају првог квартала школске 2015/2016.
-

Послушали извештај о раду боравка на крају првог квартала .

4. Организација допунске наставе, индивидуализација, ИОП
-Разговор о организацији допунске наставе, индивидуализацијии о ИОП-у.
5. Мере и акције за побољшање успеха ученика
-

Разговор о мерама и екцијама за побољшање успеха ученика.

6. Разно
-

Разговор о записницина које морамо имати у дневнику и шта све мора да
садржи.

-

Разговор о књижицама и о куповини воде за пиће за запослене.

2. OДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА
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-Одржано 23. 12. 2015.
- Присутни учитељи нижих разреда
ДНЕВНИ РЕД:

1

Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају 1. полугодишта

2

Мере и акције за побољшање успеха ученика

3

Извештај о раду боравка у протеклом периоду

4

Активности за време зимског распуста – организација допунске наставе

ЗАКЉУЧЦИ:

1
-

Анализа успеха ученика на крају првог квартала школске 2015/2016.

2.1- учитељица: Буљовчић Илонка: 19 ученика.Скендеривић Валентина се
одселила. Успешно су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика :249 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2.2- учитељица: Исић Ирса : 21 ученика. Успешно су савладали предвиђено
градиво.
Изостанци ученика : 258 оправдана часа,

-

2.3 - учитељица: Дамјановић Маја : 19 ученика. Јакупи Емина и Јакупи
Рамадансу се уписали . Два недовољна ученика: Краснићи Сенад и Шећори
Медина. Изостанци ученика : 352 оправдана часа 9 неоправдана.

-

2.4 - учитељица: Слаћана Гагић : 18 ученика. Дошао је Буњаку Емир. Гаши
Адријан 3 опомене: из спрског језика, математика и свет око нас.
Изостанци ученика :175 оправдана часа, неоправданих 108.

-

2.5- учитељица: Ковачевић Ангела: 9 ученика, ( 3 дечака,
девојчица ).

6

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. Сви су позитивно завршили.
Изостанци ученика: 90 оправдана часа, неоправданих нема.
-

2.а - учитељица: Рената Туруш Биачи: 22 ученика, (8 дечака, 14 девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика: 433 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2.b - учитељица: Шванер Илдика: 9 ученика, ( 4 дечака, 5 девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика: 172 оправдана часа, 26 неоправданих .

-

2.c- учитељица: Сирак Кинга: 14 ученика ( 8 дечака, 6 девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика: 216 оправдана часа, 6неоправданих нема.

-

2 КМ - учитељица: Ковач Елвира: 5 ученика ( 2 дечак, 3 девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво .
Изостанци ученика: 76 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2 КС- учитељица: Ксенија Перкучин Џелебџић: 8 ученика ( 2 дечака, 6
девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво .
Изостанци ученика: 96 оправдана часа, неоправданих нема.
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2. Реализација планова рада наставе и ваннаставних активности
-

Разговор о реализацији планова рада наставе и ваннаставних активности.

3.

Мере и акције за побољшање успеха ученика
Разговор о мерама и акцијама за побољшање успеха ученика.

4.

Извештај о раду боравка у протеклом периоду

-

Послушали извештај о раду боравка на крају другог квартала .

5.

Активности за време зимског распуста – организација допунске наставе
-Разговор о организацији допунске наставе за време зимског распуста.

3. OДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА
-Одржано 22. 03. 2016.
- Присутни учитељи нижих разреда, директор, педагог, помоћник директора
ДНЕВНИ РЕД:

1

Извештај о успеху ученика у учењу и владању на крају 3. квартала
школске 2015/2016. године

2

Мере и акције за побољшање успеха ученика

3

Излети ученика

4

Разно

ЗАКЉУЧЦИ:

-

-

2.1- учитељица: Буљовчић Илонка: 19 ученика.Скендеривић Валентина се
одселила. Успешно су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика :320 оправдана часа, неоправданих нема.
2.2- учитељица: Исић Ирса : 21 ученика. Успешно су савладали предвиђено
градиво.
Изостанци ученика : 229 оправдана часа,

-

2.3 - учитељица: Дамјановић Маја : 19 ученика. Четири недовољна ученика:
Шећири Медина, Кукла Стефан . Јакупи Рамадансу добио је укор
одељењског старешине. Изостанци ученика : 306 оправдана часа 19
неоправдана.

-

2.4 - учитељица: Слаћана Гагић : 18 ученика. Опомене имају:Буњаку Емир и
Гаши Адрија . Иречене су васпитно дисциплинске мере због неоправданих
изостанака: Камбери Ервин, Краснићи Сеад. Изостанци ученика :188
оправдана часа, неоправданих 182.

-

2.5- учитељица: Ковачевић Ангела: 9 ученика, ( 3 дечака,
девојчица ).

6

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. Сви су позитивно
завршили.
Изостанци ученика: 100 оправдана часа, неоправданих нема.
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-

2.а - учитељица: Рената Туруш Биачи: 21 ученика, (7 дечака, 14 девојчица).
Хајду Ерик се исписао. Сви ученици су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика: 585 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2.b - учитељица: Шванер Илдика: 9 ученика, ( 4 дечака, 5 девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика: 176 оправдана часа, 26 неоправданих .

-

2.c- учитељица: Сирак Кинга: 14 ученика ( 8 дечака, 6 девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво.
Изостанци ученика: 325 оправдана часа, 6 неоправданих нема.

-

2 КМ - учитељица:Ковач Елвира: 5 ученика ( 2 дечак, 3 девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво .
Изостанци ученика: 139 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2 КС- учитељица: Ксенија Перкучин Џелебџић: 8 ученика ( 2 дечака, 6
девојчица).
Сви ученици су савладали предвиђено градиво .
Изостанци ученика: 165 оправдана часа, неоправданих нема.
2. Мере и акције за побољшање успеха ученика

-

Разговор о мерама и акцијама за побољшање успеха ученика.
3. Анализа успеха ученика на крају првог квартала школске 2015/2016.
4. Излети ученика

-

На одељенском већу смо се договорили када, како и где ћемо реализовати
једнодневне излете.
5. Разно

-

Разгор је вођен о безбедности ученика у школи и школским двориштима.
Предложене су мере и акције које ће довести до безбеднијег и сигурнијег
рада у школи.

4. OДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА
-Одржано 21. 06. 2016.
- Присутни учитељи нижих разреда, директор, педагог, помоћник директора
ДНЕВНИ РЕД:

1

Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају 2. полугодишта

2

Реализација планова рада наставе и ваннаставних активности

3

ИОП-и , ревизије

4

Извештај о раду боравка у протеклом периоду

ЗАКЉУЧЦИ:
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1. Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају 2. полугодишта
-

2.1- учитељица: Буљовчић Илонка: 19 ученика.Скендеривић Валентина се
одселила. Успешно су савладали предвиђено градиво. Одличних :11 , врло
добрих :8. Просек одељења :4,52.
Изостанци ученика :752 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2.2- учитељица: Исић Ирса : 21 ученика. Успешно су савладали предвиђено
градиво.
Одличних :16 , врло добрих :5. Просек одељења :4,74.
Изостанци ученика : 865 оправдана часа,

2.3 - учитељица: Дамјановић Маја : 19 ученика. Одличних :10 , врло добрих :6,
добра: 2, недовољан.1. Просек одељења :4,29.
-

Изостанци ученика : 774 оправдана часа 41 неоправдана.

-

2.4 - учитељица: Слаћана Гагић : 18 ученика. Одличних :7 , врло добрих :4,
добра: 6, недовољан.1. Просек одељења :3,91.Изостанци ученика :471
оправдана часа, неоправданих 240.

-

2.5- учитељица: Ковачевић Ангела: 9 ученика, ( 3 дечака,
6
девојчица ). Одличних :7 , врло добрих :1, добап успех: 1. Просек одељења
:4,67.
Изостанци ученика: 114 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2.а - учитељица: Боршош Ева: 21 ученика, (7 дечака, 14 девојчица).

-

Хајду Ерик се исписао. Сви ученици су савладали предвиђено градиво.
Одличних :15 , врло добрих :5, добап успех: 1. Просек одељења :4,64
Изостанци ученика: 827 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2.b - учитељица: Шванер Илдика: 10 ученика, ( 4 дечака, 5 девојчица).

-

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. Одличних :4 , врло добрих :5,
добап успех: 1. Просек одељења :4,24
Изостанци ученика: 435 оправдана часа, 26 неоправданих .

-

2.c- учитељица: Сирак Кинга: 14 ученика ( 8 дечака, 6 девојчица).

-

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. Одличних :3 , врло добрих :9,
добап успех: 2. Просек одељења :4,15
Изостанци ученика: 484 оправдана часа, 6 неоправданих нема.

-

2 КМ - учитељица:Земко Тамара: 5 ученика ( 2 дечак, 3 девојчица).

-

Сви ученици су савладали предвиђено градиво . Одличних :2 , врло добрих :3.
111

Просек одељења :4,55
Изостанци ученика: 251 оправдана часа, неоправданих нема.

-

2 КС- учитељица: Ксенија Перкучин Џелебџић: 8 ученика ( 2 дечака, 6
девојчица). Одличних :6 , врло добрих :2. Просек одељења :4,71
Сви ученици су савладали предвиђено градиво .
Изостанци ученика: 271 оправдана часа, неоправданих нема.
2. Реализација планова рада наставе и ваннаставних активности
Разговор о реализацији планова раданаставе и ваннаставних активности.

3. ИОП-и , ревизије
Одрадили ревизије ИОП-а.
4. Извештај о раду боравка у протеклом периоду
Послушали извештај о раду боравка у протеклом периоду.
Самовредновање рада
Сви циљеви и исходи су реализовани.
Мере и предлози за унапређење рада у наредној школској години

Вршњачко учење и активна настава.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова
Зорка Куљић 3.1 -председник
Татјана Халиловић 3.2,
Гордана Јурић 3.3
Мирослава Бриндза 3.4
Ката Нађ Варга 3.кс
Ђенђи П.Кираљ 3.а
Силвиа Шили 3.б
Лидиа Мезеи 3.ц
Ангела Гал 3.д
Рита Николић 3.км
Број планираних и одржаних Седница: планирано: 6, одржано 6
састанака
-Радни договор: планирано: 4, одржано: 4
-Рад на документацији: планирано: 1, одржано: 1
-Праћење постигнућа: планирано: 4, реализовано: 4
-Анализа, евалуација: планирано: 5, одржано: 5
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано: 1, одржано: 1
Преглед свих активности,
1.САСТАНАК АКТИВА
закључци са састанака и
-одржан 20. 08. 2015.
извештај о реализованим
- присутни сви чланови актива
активностима.
ДНЕВНИ РЕД:
1.Усвајање плана рада већа за школску 2015/2016.годину
2. Планирање годишњег плана рада школе за 2015/16.годину и измене у
школском програму
3. Договор у вези са израдом глобалних и оперативних планова
4. Договор у вези са израдом иницијалних тестова
ЗАКЉУЧЦИ:
1.Чланови већа су усвојили план рада већа за школску 2015/16.годину
2. Усвојени су предлози чланова већа за израду годишњег плана рада стручног
већа за школску 2015/16.годину и измене у школском програму.
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Школски програм донет за период 2014/15 – 2017/18 дана 2.7.2014. и заведен под
бр. 35-3, допуњује се анексом.
Председник већа је у обавези да сумиране предлоге достави стручној служби до
1.9.2015.године.
3. Подељена су задужења око израде глобалних и оперативних планова.
4. Договорен је датум када ће се састављати иницијални тестови
2.САСТАНАК АКТИВА
-одржан 26. 10. 2015.
- присутни сви чланови актива
ДНЕВНИ РЕД:
1.Анализа успеха ученика на крају 1. квартала школске 2015/2016.године
2. Мере и акције за побољшање успеха ученика
3. Евидентирање ученика који раде по ИОП-у
4. Актуелна питања
ЗАКЉУЧЦИ:
1.Одељењске старешине трећих разреда су поднеле извештај о
успеху ученика на крају 1. квартала школске 2015/2016. године.
3.а - учитељица: Пољаковић К. Ђенђи : 19 ученика. Сви ученици су
савладали предвиђено градиво за 1. квартал. Сви ученици су примерног
владања.Нема изречених васпитно-дисциплинских мера.
3.б – учитељица : Шили Силвиа: 21 ученик. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 1. квартал. Сви ученици су примерног
владања.Нема изречених васпитно-дисциплинских мера.
3.ц - учитељица: Мезеи Лидиа : 15 ученика. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 1. квартал. Сви ученици су примерног
владања.Нема изречених васпитно-дисциплинских мера.
3.д - учитељица: Гал Ангела : 15 ученика. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 1. квартал. Сви ученици су примерног
владања.Нема изречених васпитно-дисциплинских мера.
3.км - учитељица: Николић Рита : 8 ученика. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 1. квартал. Сви ученици су примерног
владања.Нема изречених васпитно-дисциплинских мера.
3.1 - учитељица: Зорка Куљић : 32 ученика. 31 ученик је савладао
предвиђено градиво за 1. квартал. Једна ученица Силистаревић има
опомену из математике. Сви ученици су примерног владања.Нема
изречених васпитно-дисциплинских мера.
3.2 - учитељица: Халиловић Татјан : 20 ученика. 18 ученика је савладало
предвиђено градиво за 1. квартал. Један ученик има једну опомену, а 1
ученик има 3 опомене. Сви су примерног владања.Нема изречених
васпитно-дисциплинских мера.
3.3 - учитељица: Јурић Гордана : 22 ученика. 19 ученика је савладало
предвиђено градиво за 1. квартал. Два ученик има једну опомену, а 1
ученик има 2 опомене. 20 ученика је примерног владања, а два ученика
Бериша Антонела и Шећири Алмира имају укор одељ. старешине.
3. 4- учитељица: Бриндза Мирослава : 8 ученика. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 1. квартал. Сви ученици су примерног
владања.Нема изречених васпитно-дисциплинских мера.
3.кс - учитељица: Нађ Варга Ката : 3 ученика. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 1. квартал. Сви ученици су примерног
владања.Нема изречених васпитно-дисциплинских мера.
2. Усвојени су предлози чланова већа да се у току наставе као мера
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за побољшање успеха ученика појача вршњачко учење.
3. Евидентирано је укупно 30 ученика са посебном подршком.
Од тога евидентирано је 8 ученика који раде по ИОП-у 2 из матерњег језика и
математике, а 22 ученика раде индивидуализовано: из матерњег језика 20
ученика, из математике 21 ученик, из природе и друштва 18 ученика, из
немачког језика 2 ученика , а 2 уч. из српског језика као нематерњег.
4. Дискутовало се о резултатима иницијалног тестирања.
Договорено је да се уједначе критеријуми оцењивања.
3. САСТАНАК АКТИВА
-Одржан 29. 12. 2015.
- Присутни сви чланови актива
ДНЕВНИ РЕД:
1.Анализа успеха ученика на крају 1. полугодишта школске 2015/2016.године
2. Мере и акције за побољшање успеха у 2.полугодишту
3. Реализација наставног плана и програма
4. Активности за време зимског распуста
ЗАКЉУЧЦИ:
1.Одељењске старешине трећих разреда су поднеле извештај о
успеху ученика на крају 1. полугодишта школске 2015/2016. године.
3.а - учитељица: Пољаковић К. Ђенђи : Од 19 ученика,одличних има 9
ученика,врло добрих 9 и 1 ученик је добар.Примерно владање има 18
ученика,а 1 ученик је врло доброг владања.
3.б – учитељица : Шили Силвиа: Од 20 ученика,одличних има 11
ученика,врло добрих 9 . Сви ученици су примерног владања.Нема
изречених васпитно-дисциплинских мера.
3.ц - учитељица: Мезеи Лидиа : Од 16 ученика,одличних има 6
ученика,врло добрих 8,а добрих 2 . Сви ученици су примерног
владања.Нема изречених васпитно-дисциплинских мера.
3.д - учитељица: Гал Ангела : Од 15 ученика, одличних има 7 ученика,врло
добрих 5,а добрих 3 . Сви ученици су примерног владања.Нема изречених
васпитно-дисциплинских мера.
3.км - учитељица: Николић Рита : Од 8 ученика. Одличних има 4 ученика,а
врло добрих 4. Сви ученици су примерног владања.Нема изречених
васпитно-дисциплинских мера.
3.1 – учитељица : Зорка Куљић: Од 32 ученика,одличних има 13
ученика,врло добрих 15, а добра 3. Сви ученици су примерног
владања.Нема изречених васпитно-дисциплинских мера.
3.2 – учитељица : Татјана Халиловић: Од 20 ученика,одличних има 6
ученика,врло добрих 5, а добра 5. Недовољних ученика има 4.Са једном
недовољном оценом 1 ученик,са две недовољне оцене 2 ученика и са
четрири недовољне оцене 1 ученик.Примерно владање има 19 ученика, а
1 ученик је врло доброг владања.
3.3 – учитељица : Гордана Јурић: Од 22 ученика,одличних има 6
ученика,врло добрих 5, а добра 7. Недовољних ученика има 4.Са једном
недовољном оценом 1 ученик,са две недовољне оцене 2 ученика и са
четрири недовољне оцене 1 ученик.Примерно владање има 19 ученика,
врло добро 1, а 2 ученик је доброг владања.
3.4 - учитељица: Мирослава Бриндза : Од 8 ученика, одличних има 6
ученика,врло добрих 1, а добра 1. Сви ученици су примерног владања.
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3.кс - учитељица: Ката Нађ Варга : Од 3 ученика, одличних има 2
ученика,врло добрих 1. Сви ученици су примерног владања.
Од 22 ученика са којима се радило индивидуализовано, њих 9 није
савладало ни минимум основног нивоа, те су недовољни, а
учениици који раде по ИОП-у напредују према своме темпу
и могућностима.
2. Да би се побољшао успех ученика у другом полугодишту фаворизовати
вршњачко учење.
3.Наставни план и програм је у потпуности реализован, није било одступања од
планираног.
4. За време зимског распуста организује се допунска настава за ученике који нису
савладали садржаје из појединих предмета.
4. САСТАНАК АКТИВА
-Одржан 23. 2. 2016.
- Присутни сви чланови актива
ДНЕВНИ РЕД
1.Избор уџбеника за школску 2016/2017. годину
2.Изношење мишљења о одабраним уџбеничким комплетима
ЗАКЉУЧЦИ:
1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је
листу уџбеника за основну школу. Листа је формирана на основу
јавног позива за избор уџбеника за три наредне школске године.
Чланови актива су донели одлуку о избору три издавачке куће:
На српском наставном језику:
1.Предузеће за издаваштво,производњу и трговину ЕДУКА д.о.о.Београд
2. Издавачка кућа Nova škola doo
3. Klett Издавачка кућа доо
На мађарском наставном језику:
1. ЈП Завод за уџбенике
2. Креативни центар
Каталог уџбеника биће објављен до 30. априла и тада ћемо сазнати да ли
је избор уџбеничких комплета одобрен.
2. Анализирали смо све одабрене уџбеничке комплете и објединили мишљења
чланова актива о стандардима квалитета уџбеника.
5. САСТАНАК АКТИВА
-Одржан 5. 4. 2016.
- Присутни сви чланови актива
ДНЕВНИ РЕД:
1.Анализа успеха ученика на крају 3. квартала школске 2015/2016.године
2. Мере и акције за побољшање успеха ученика
3. Организовање излета
4. Предлог задатака за израду годишњих тестова
ЗАКЉУЧЦИ:
1.Одељењске старешине трећих разреда су поднеле извештај о
успеху ученика на крају 3. квартала школске 2015/2016. године.
3.а - учитељица: Пољаковић К. Ђенђи : 19 ученика. Сви ученици су
савладали предвиђено градиво за 3. квартал. Сви ученици су примерног
владања.
3.б – учитељица : Шили Силвиа: 20 ученик. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 3. квартал. Сви ученици су примерног владања.
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3.ц - учитељица: Мезеи Лидиа : 16 ученика. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 3. квартал. Примерно владање имају 15 ученика,а 1
ученик укор одељењског страешине.
3.д - учитељица: Гал Ангела : 15 ученика. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 3. квартал. Сви ученици су примерног владања.
3.км - учитељица: Николић Рита : 8 ученика. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 3. квартал. Сви ученици су примерног владања.
3.1 - учитељица: Зорка Куљић : 32 ученика. 31 ученик је савладао
предвиђено градиво за 3. квартал. Једна ученица има опомену из
математике. Сви ученици су примерног владања.
3.2 - учитељица: Халиловић Татјан : 20 ученика. 17 ученика је савладало
предвиђено градиво за 3. квартал. Један ученик има једну опомену, а 1
ученик има 2 опомене,а 1 ученик има 4 опомене. Примерно владање има
19 ученика.Ученик Сењур Бериша има укор одељ.старешине.
3.3 - учитељица: Јурић Гордана : 22 ученика. 18 ученика је савладало
предвиђено градиво за 3. квартал. Два ученик има једну опомену, 1
ученик има 2 опомене,а 1 ученик три опомене. 20 ученика је примерног
владања, а три ученика Бериша Антонела, Шећири Алмира и Саманто
Петровић укор одељ. старешине.
3. 4- учитељица: Бриндза Мирослава : 8 ученика. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 3. квартал. Сви ученици су примерног владања.
3.кс - учитељица: Нађ Варга Ката : 3 ученика. Сви ученици су савладали
предвиђено градиво за 3. квартал. Сви ученици су примерног владања.
Већина ученика са посебном подршком су савладали
индивидуални програм предвиђен за трећи квартал.
2. Усвојени су предлози чланова већа да се у току наставе као мера
за побољшање успеха ученика појача вршњачко учење.
3. Усвојен је предлог чланова већа да се током маја или јуна
организује излет на салаш „Рода“ .
4. Предложени задаци за израду годишњих тестова из матерњег језика,
математике и природе и друштва су разматрани и усвојени. Договорено је да се
годишње тестирање обави почетком јуна.
6. САСТАНАК АКТИВА
-Одржан 21. 6. 2016.
- Присутни сви чланови актива
ДНЕВНИ РЕД:
1.Анализа резултата образовно-васпитног рада на крају школске године
2. Реализација планова и програма образовно-васпитног рада за
школску 2015/2016. годину
3. Анализа годишљег тестирања ученика
4. Разно
ЗАКЉУЧЦИ:
1.Одељењске старешине трећих разреда су поднеле извештај о
успеху и владању ученика на крају школске 2015/2016. године
3.а - учитељица: Пољаковић К. Ђенђи : Од 19 ученика,одличних има 9
ученика,врло добрих 9 и 1 ученик је добар.Примерно владање има 18
ученика,а 1 ученик је врло доброг владања.
3.б – учитељица : Шили Силвиа: Од 20 ученика,одличних има 10
ученика,врло добрих 10 . Сви ученици су примерног владања.
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3.ц - учитељица: Мезеи Лидиа : Од 16 ученика,одличних има 6
ученика,врло добрих 8,а добрих 2 . Сви ученици су примерног владања.
3.д - учитељица: Гал Ангела : Од 15 ученика, одличних има 7 ученика,врло
добрих 5,а добрих 3 . Сви ученици су примерног владања.
3.км - учитељица: Николић Рита : Од 8 ученика. Одличних има 4 ученика,а
врло добрих 4. Сви ученици су примерног владања.
3.1 – учитељица : Зорка Куљић: Од 32 ученика,одличних има 16
ученика,врло добрих 11, а добра 5. Сви ученици су примерног владања.

3.2 – учитељица : Татјана Халиловић: Од 20 ученика,одличних има 6
ученика,врло добрих 5, а добра 5.Са недовољним успехом има 4
ученика,од којих 1 понавља, а 3 се преводе у 4. разред.Примерно владање
има 18 ученика.Један ученик је доброг владања, а 1 има задовољавајуће
владање.
3.3 – учитељица : Гордана Јурић: Од 22 ученика,одличних има 6
ученика,врло добрих 5, а добра 6. Недовољних ученика има 5, од којих 1
ученика понавља, а 4 ученика се преводе у 4. разред . Примерно владање
има 17 ученика. Два ученика су врло доброг владања, а 3 ученика имају
задовољавајуће владање.
3.4 - учитељица: Мирослава Бриндза : Од 8 ученика, одличних има 6
ученика,врло добрих 1, а добра 1. Сви ученици су примерног владања.
3.кс - учитељица: Ката Нађ Варга : Од 3 ученика, одличних има 2
ученика,врло добрих 1. Сви ученици су примерног владања.
Од 26 ученика са којима се радило индивидуализовано, њих 9 није
савладало ни минимум основног нивоа, те су недовољни, а
учениици који раде по ИОП-у напредују према своме темпу
и могућностима.
2.План и програм образовно – васпитног рада за школску 2015/2016.годину је
реализован у потпуности.
3. Сви учитељи су обавили годишње тестирање из матерњег језика,математике
и природе и друштва.Резултати тестирања су приказани у годишњем
извештају о реализацији стручног већа за трећи разред.
4. Чланови актива добили су задатак да прикупе податке потребне за израду
Извештаја о реализацији годишњег програма рада стручног већа за трећи
разред. Прикупљене податке предати председнику Актива трећих разреда.
Самовредновање рада
Мере и предлози за
унапређење рада у наредној
школској години

Сви циљеви и исходи су реализовани.
У циљу унапређења рада у наредној школској години планирати и реализовати
што више проблемске и интегративне наставе као и вршњачког учења.

117

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова

Број планираних и одржаних
састанака

Преглед свих активности,
закључци са састанака и
извештај о реализованим
активностима.

1. Лилић Елвира 4.б – наставник разредне наставе
2. Кривек Ема 4.ц - наставник разредне наставе
3. Јесенски Габор 4.д - професор разредне наставе
4. Францишковић Ева 4.КМ - професор разредне наставе, председник већа
5. Миланковић Лидија 4.1 - професор разредне наставе
6. Тонковић Сања 4.2 - професор разредне наставе
7. Мађаревић Сузана 4.3 - професор разредне наставе
8. Рудић Весна 4.4 – професор разредне наставе
9. Пенджић Нинослава 4.5 - професор разредне наставе
10. Нађ Варга Ката 4.КС - професор разредне наставе
-Седница: планирано: 5 одржано 6
-Рад на документацији: планирано 2 одржано 2
-Праћење постигнућа: планирано 4 реализовано 4
-Анализа, евалуација: планирано 1 одржано 1
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано 1 одржано 1
ПРВИ САСТАНАК
На првом састанку, одржаном дана 28.8.2015. године доношен је и усвојен План
рада Актива четвртих разреда.Такође је донет План индивидуалног стручног
усавршавања.
Донете су одлуке у вези са иницијалним тестирањем ученика.
Направљен је распоред посета ЗОО врту у оквиру часова Чувари природе. Такође
се разговарало о данима отворених врата за родитеље.
ДРУГИ САСТАНАК
Одржан је дана 5.11.2015. године. Анализирали смо успех ученика на крају првог
квартала. Расправљало се о владању и васпитно-дисциплинским мерама.
Договарали смо се за помоћ и подршку ученицима који раде по ИОП1 или ИОП2 и
у вези стим и о унапређењу допунске наставе.
ТРЕЋИ САСТАНАК
Одржан 30.12.2015. године. Сви чланови су били присутни. Анализирали смо
постигнути успех ученика на крају другог квартала, затим се расправљало о
владању ученика и васпитно-дисциплинским мерама.
Дате су основне информације о одабиру уџбеника за следећу школску годину.
ЧЕТВРТИ САСТАНАК
Дана 10.03.2016. године је одржан четврти састанак на којем је извршен одабир
уџбеника за следећу школску годину.
На српском наставном језику колеге су се определиле за издавачку кућу "Едука"
Београд, док на мађарском наставном језику за Завод за уџбенике, као углавном
једину понуду.
ПЕТИ САСТАНАК
Одржан дана 30.3.2016. године, где се анализирао постигнути успех и владање
ученика на крају трећег квартала.
Такође се говорило о реализацији огледних часова и о скупљању бодова за
стручно усавршавање на нивоу установе.
ШЕСТИ САСТАНАК
На шестом састанку Актива одржаног дана 27.6.2016. године поднешен је извештај
о раду Актива у протеклој школској години.
Такође су се анализирали постигнути резултати на крају школске године.

Самовредновање рада
Мере и предлози за унапређење рада у наредној шк години
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Током школске године постојала је тесна сардња између чланова Актива. На састанке су се
сви одазивали. Наш заједнички рад је био ефикасан. Око свих питања је постигнут договор.
Имамо у плану да направимо групу на друштвеној мрежи која ће нам олакшати сарадњу.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
ЗА ШК. 2015/16.
Списак чланова(име
председника и осталих
чланова)
Број планираних и одржаних
састанака

Даниела Летовић – председник актива, Изабела Пејовић, Тимеа Чикош, Далиборка Буквић

Преглед свих активности,
закључци са састанака и
извештај о реализованим
активностима.
Самовредновање рада

Састанци актива су одржани у складу са планираним.
Подношени су извештаји о реализацији плана и програма.

Мере и предлози за
унапређење рада у наредној
школској години

Потребно је побољшати сарадњу са учитељима и родитељима.
Посете предавача, писаца, глумаца, лекара...

Седница: планирано: 4 одржано 5
-Радни договор: планирано 10 одржано 10
-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 4 одржано 4

План и програм је у потпуности реализован.
Боравак у Шабачкој улици остварује одличну сарадњу са боравком у централној школи, са
учитељима, ПП службом а делимичо добру сарадњу са родитељима.
Боравак у централној згради има одличну сарадњу са боравком у Шабачкој улици, ПП
службома а делимично добру сарадњу са учитељима и родитељима.
Остварена је сарадња учитељ – ученик и ученик-ученик.
Акценат смо ставили на иновативну наставу и делимично смо успели у томе јер смо
ограничени варијабилном бројним стањем и саставом деце на дневном нивоу.
Развијање толеранције и поштовање различитости путем заједничких игара у интеракцији
са ученицима других вршњачких група унутар школе.
Ликовно стваралаштво деце из боравка и њихово излагање и представљање.
Подстицање међусобне сарадње и вршњачког учења.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 6 РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова
Нора Еветовић, Александар Неорчић, Невен Брандт, Маја Прћић, Ана Хербут, Јолан
Гунић, Флориан Лашанц
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: 4 одржано: 4
састанака
-Радни договор: планирано: 6, одржано: 6
-Рад на документацији: планирано: 6 одржано: 6
-Праћење постигнућа: планирано: 1 , реализовано: 1
-Анализа, евалуација: планирано : 1 одржано: 1
-Учешће у раду других органа, извештавање , планирано: 1 одржано: 1
Врста активности
Опис
Време
Начин
Носиоци
Учесници
програма/активности
и место
реализације
програма
Седница
Анализа, дискусија
Септембар,новембар
Нора
Чланови
2015.
Еветовић
актива
Март,јун 2016.
(централна зграда)
Радни договор
Анализа, дискусија,
Септембар,новембар
Нора
Чланови
евалуација
2015.
Еветовић
актива
Јануар, март, април, јун
2016. (централна зграда)
Рад на документацији
Провера и преглед
Септембар,новембар
Нора
Чланови
документације
2015.
Еветовић
актива
Јануар, март, април, јун
2016. (централна зграда)
Праћење постигнућа
Сумирање резултата
Јун 2016. (централна
Нора
Чланови
ученика
зграда)
Еветовић
актива
Анализа,евалуација
Анализирање,
Јун 2016. (централна
Нора
Чланови
еволуирање постигнутих
зграда)
Еветовић
актива
резултата
Учешће у раду других
Договор о раду
Јануар 2016. (централна
Нора
Чланови
органа
зграда)
Еветовић
актива
Начин праћења остваривања активности:
Све активности су забележене у дигиталној и штампаној форми
Носиоци праћења : Председник разредног већа
Самовредновање рада
Мере и предлози за унапређење рада у наредној
школској години
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 7 РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова
Кристина Антал Динчић- председник, Жужана Бурањ, Слободанка Брандт, Силард Семи,
Шандор Јухас, Милорад Ковачевић, Зоран Марковић
Број планираних и одржаних Седница: планирано: 7, одржано 7
састанака
-Радни договор: планирано 2, одржано 2
-Рад на документацији: планирано 1, одржано 1
-Праћење постигнућа: планирано.3, реализовано 3
-Анализа, евалуација: планирано 1, одржано 1
Врста
активности
Радни
договор
састанак

Опис програма/активности

састанак

Анализа рада на крају
1.полугодишта
Размена искуства,
такмичења

састанак
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Годишњи план рада,
формирање актива
Анализа рада у 1.кварталу

Време
и место
септембар

Начин реализације

октобар

Извештај,дискусија

децембар

Извештај,дискусија

фебруар

разговор

разговор

Носиоци
програма
Чланови актива
Председник
актива,чланови
Председник
актива,чланови
Чланови актива

Учесници
Чланови
актива
Чланови
актива
Чланови
актива
Чланови
актива,
предметни
наставници

састанак

Анализа рада у 3.кварталу

март

Извештај,дискусија

Радни
договор

Испраћај ученика 8.разреда

мај

Разговор,учествовање у
програму

сатанак

Анализа рада на крају
шк.године

јун

Извештај,дискусија

Председник
актива,чланови
Председник
актива,чланови

Чланови
актива
Чланови
актива,
ученици

Председник
актива,чланови

Начин праћења остваривања активности: Све активности су забележене у дигиталној и штампаној форми
Носиоци праћења : Председник актива седмих разреда
Самовредновање рада
Ефективни, активни, продуктивни чланови већа. Највише проблема је било са дисциплином и
владањем ученика, као и са изостанцима, посебно у одељењима на српском језику.
Мере и предлози за
Већа сарадња са осталим стручним активима.
унапређење рада у наредној
школској години

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова

8.-1 Етел Зуберец – председник, 8.а Кларика Цинклер,
8.-3 Шандор Тамаш,
8.б Золтан Бало,
8.ц Марија Урбан Маргит

Број планираних и одржаних
састанака

Седница: планирано: 4, одржано 5
-Радни договор: планирано 4, одржано 5
-Рад на документацији: планирано 4, одржано 4
-Праћење постигнућа: планирано.4, реализовано 4
-Анализа, евалуација: планирано 4, одржано 4

Врста активности

Опис програма/активности

Начин
реализације
разговор

Носиоци
програма
Чланови
актива

Учесници

разговор

Чланови
актива
Чланови
актива

Чланови одељењског
већа

Рад на документацији

Разговор, дискусија, размена
искустава
Разговор, дискусија, размена
искустава

Време
и место
Повремено
Кабинет
бр17.
Најмање 4
пута год.
Најмање 4
пута год.

Седнице актива

Разговор, дискусија, размена
искустава

Радни договор

Праћење
постигнућа

Разговор, дискусија, размена
искустава

Најмање 4
пута год.

презентација

Чланови
актива

Анализа,
евалуација

Разговор, дискусија, размена
искустава

Најмање 4
пута год.

презентација

Чланови
актива

Чланови одељењског
већа
Стручна служба
Чланови одељењског
већа
Стручна служба

демонстрација

Чланови одељењског
већа

Чланови
одељењског већа
Стручна служба
Заменик директора

Начин праћења остваривања активности:

Увидом у записнике актива 8. разреда
Увидом у дневнике рада 8. разреда
Носиоци праћења : Стручна служба, директор и заменик школе
Самовредновање рада
Актив 8. разреда сматра да је остварена добра сарадња међу њеним члановима.
Мере и предлози за унапређење
Требало би остварити што бољу сарадњу са члановима одељењског већа, ради
рада у наредној школској години
успешнијег праћења напредовања и владања ученика осмих разреда.
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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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ШК. 2015/16.
Списак чланова
Милица Огњеновић, Милица Чубрило, Луна Градиншћак, Сузана Буројевић,
Број планираних и одржаних
састанака

Преглед свих активности,
закључци са састанака и
извештај о реализованим
активностима

Дамир Ишпановић, Весна Спасојевић, Андреа Рожа Сикора, Рита Бозоки
− Седница:
планирано: 4 / одржано: 5
− Радни договор:
планирано: 2 / одржано: 1
− Рад на документацији: планирано: 3 / одржано: 3
− Праћење постигнућа: планирано 2 / реализовано:1
− Анализа, евалуација: планирано: 1/ одржано: 1
− Учешће у раду других органа, извештавање:
Планирано: / одржано:
20. 8. 2015. (рад на документацији)
26. 10. 2015. (радни договор)
20. 1. 2016. (рад на документацији)
29. 4. 2016. (анализа, евалуација)
26. 6. 2016. (рад на документацији)

Закључци са првог састанка:
1. На састанку је договорено да председник Стручног већа у овој школској
години буде Александра Тадић.
2. Чланови Већа заједно су израдили Годишњи план рада Стручног већа.
3. Договорено је да колеге унесу промене у Школски програм и да их
проследе ПП служби.
4. У оквиру ове тачке анализиран је материјал у електронској форми са
прошлогодишњег Републичког зимског семинара. Материјал је доступан
на сајту Друштва за српски језик на линку
http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/?cat=10 За српски као нематерњи колеге су
упознате са информацијама у вези са тестирањем које ће се одржати као
корак, који претходи изради стандарда у српском језику као
нематерњем.
5. На нивоу Стручног већа израђен је План усавршавања који је предат ПП
служби.
6. План рада слободних активности предат је ПП служби.
7. Договорено је на нивоу Стручног већа да ће сваки разред добити
јединствен иницијални тест који има укупно 20 бодова.
8. Због нових чланова, као и подсећања старих чланова, ишчитане су
основне одреднице из Правилника о оцењивању и наглашено је да је
пожељно да сваки члан има примерак у штампаној верзији код себе како
би могао у сваком тренутку да се користи њиме.
Закључци са другог састанка:
1. На нивоу Стручног већа закључено је следеће: колегинице Луна
Градиншћак и Драгица Кричковић уредиће са ученицима штанд српског
језика тако што ће направити са ученицима презентацију и плакат о
Иштвану Сечењију. Колегиница Луна Градиншћак ће са дати упутства
ученицима како да напишу писмо Иштвану Сечењију, а колегиница
Драгица Кричковић ће са својим ученицима написати писмо у којем се
Иштван Сечењи обраћа школи. Ова употреба епистоларне форме је
замишљена као начин кроз који ће се прокламовати Сечењијеве идеје, а
да то ученицим абуде занимљиво. Штанд за српски као нематерњи
организоваће колегинице Сузана Буројевић, Далиборка Буквић и
Александра Тадић. Предлог је да колегиница Буквић са својим четвртим
разредом направи плакат, а друге две колегинице представе
Будимпешту као тачку спајања Срба и Мађара (Михаило Витковић,
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књижевни кружок, Иштван Сечењи). Материјал ће се са ученицима
представити кроз игре асоцијација и мапу ума.
2. Потребно је да се сваки члан већа упозна са Годишњим планом рада
школе који је усвојен на седници Школског одбора;
На нивоу Стручног већа потребно је усвојити план писмених и
контролних задатака као и распоред додатне и допунске наставе;
истакнута је законска обавеза наставника да писмену и контролни
задатак најави најмање 5 дана пре дана када ће се писати задатак;
Потребно је израдити план стручног усавршавања тако што ће сваки члан
Стручног већа израдити лични план усавршавања па ће се план на нивоу
Стручног већа предати у стручну службу;
Наставници су упознати са обавезом да и у овој школској години одрже
по један огледни (угледни) час што је предвиђено и Школским развојним
планом, а о томе шта ће се на посећеним часовима вредновати колеге
могу да се информишу у Плану самовредновања школе;
Веома би било корисно да чланови већа и у даљем периоду користе
Рефлексивни практичар и Смернице са семинара Развионица (први као
помоћ у самовредновању, а други као помоћ у осавремењивању
наставног процеса);
На састанку колегијума усвојени су предложени ИОП-и.
Закључци са трећег састанка:
1. За новог председника Акстива једногласно је изабрана Милица
Огњеновић. Сузана Буројевић известила је присутне о најважнијим
закључцима са седнице Педагошког колегијума:
 Потребно је подсетити све чланове актива на важност два важна
документа школе, Школски програм и Годишњи план рада школе.
2. Колеге су пре овог састанка, а после састанка Педагошког колегијума,
мејлом обавештене о припреми за овај састанак тако што ће ишчитати
потребне документе.
3. Милица Чубрило известила је присутне чланове Актива о динамици и
квалитету припремне наставе за Завршни испит ученика осмих разреда.
4. Повела се расправа о мерама за побољшање успеха и владања
ученика на почетку новог квартала.
Закључци са четвртог састанка:
1. За председника Стручног већа у наредном периоду, једногласно је
изабрана Милица Огњеновић.
2. Весна Спасојевић, Дамир Ишпановић и Сузана Буројевић известили су
чланове Актива о утисцима и резултатима постигнутим на семинару
Примена препорука за унапређење наставе српског језика као
нематерњег у основним шкколама у Прешеву, Бујановцу и Медвеђинапредна обука. У оквиру ове четвородневне обуке предавачи су
понудили нове методолошке приступе у настави српског језика као
нематерњег. Учесници су упознати са новинама и изменама које следују
након примене стандарда као и о њиховим добробитима.
3. Услед честе промене наставног кадра у оквиру Актива, на нивоу Актива је
донета одлука да се ове школске године не одржи Годишњи тест.
4. Актив је анализирао резултате са Пробног теста, и разговарао о новим
мерама за побољшање успеха у настави.
5. Колегинице Луна Градиншћак и Милица Чубрило известиле су колеге о
реализованим угледним часовима. Документација о часовима налази се
у стручној служби.
6. На нивоу Стручног већа анализирана су постигнућа ученика на крају
трећег квартала. Уочено је да ученици уче површно, за оцену, ретко
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повезујући нова са до тада стеченим знањима. Неопходно је додатно
радити на мотивацији ученика.
Закључци са петог састанка:
1. У оквиру прве тачке Дневног реда попуњаван је Упитник за чланове
Стручних већа за српски језик, табела за Извештај о реализацији
активности на нивоу Стручног већа и сачињен Извештај о реализацији
Годишњег програма рада Стручног већа за школску 2015/16.Сваки члан
Стручног већа имао је задатак да за састанак припреми све потребне
податке у вези са попуњавањем табела и писањем извештаја. О томе
који су подаци потребни, чланови су били обавештени тако што су
добили мејлом све потребне табеле и обрасце и на тај начин имали увид
у потребне податке. Извештај о реализацији годишњег програма рада
Стручног већа за српски језик за школску 2015/2016 биће предат Стручној
служби, али непотпун јер недостаје део који се тиче рада колегинице
Весне Спасојевић.
2. У оквиру друге тачке Дневног реда дискутовало се о оптерећењима
наставника у вези са администрацијом. Закључено је да је потребно
донети конкретне предлоге који би помогли у растерећивању наставника
када је администрација у питању, са једне стране, али који би
задовољили законску обавезу наставника о вођењу администрације.
 Повела се и дискусија о критеријумима приликом оцењивања, и
договорено је да се критеријуми ускладе.Предложено је и да се
унесу промене у планове за допунску и додатну наставу.
Самовредновање рада
Мере и предлози за унапређење
рада у наредној школској
години

На свих пет састанака сви чланови су се одазвали и придржавали договора
који су на састанцима постигнути.
Како би се унапредила настава и учење, сви чланови Стручног већа сложни
су у ставу да следеће школске године треба више часова посветити
реализацији међупредметне наставе и, у складу с тим, више времена
посветити сарадњи са осталим стручним активима. Чланови Актива су
донели одлуку о критеријуму оцењивања. Минимум знања које ученик
треба да постигне за позитивну оцену је 40%. Критеријуми при оцењивању су
усаглашени на нивоу Актива.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова
Председник: Теодора Петраш
Чланови: Иштван Балинт, Оршоља Радаковић Хуста, Халаи Хајналка, Далиа Човић
Број планираних и одржаних Седница: планирано: 5 одржано 5
састанака
-Радни договор: планирано 4, одржано 8
-Рад на документацији: планирано 4, одржано 4
-Праћење постигнућа: планирано 5, реализовано 5
-Анализа, евалуација: планирано...3...., одржано....3....
-Учешће у раду других органа, извештавање : 2 планирано....2..., одржано....2....
Преглед свих активности,
-Припремање и учествовање ученика на такмичењима-радни договор
закључци са састанака и
-Такмичење -Језичке дани,,SARVAŠ GABOR“ Aда
извештај о реализованим
-Учествовање на семинарима
активностима.
-Регионално такмичење (Војвођанско) ,,HIMNE I PROGLASE“
-Окружно такмичење правописа,,ŠIMONJI ŽIGMOND“ за Карпатску низију
-Општинско такмичење из мађарског језика и језичке културе
-Окружно такмичење из мађарског језика и језичке културе
-Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе
-Регионално такмичење за рецитаторе(Војвођанско)
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Мере и предлози за
унапређење рада у наредној
школској години

-Уметничко такмичење за основне школе
-Општинско рецитаторско такмичење
-Посета библиотека
-Посета позориште
-Присуство огледним часовима
-Анализа васпитно образовног рада на крају школске године
Заједно смо се договорили критеријуми за оценјивање

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ШКОЛСКУ 2015/16.
ГОДИНУ

Списак чланова
Број планираних и одржаних
састанака

Преглед свих активности,
закључци са састанака и
извештај о реализованим
активностима.

Силард Семи, Леах Рацхел Хућка, Aна Кесеги Михајловић, Милан Митић,
Паулина Миланковић, Леонора Францишковић
Седница: планирано: 8 одржано 5
-Радни договор: планирано 0 одржано 0
-Рад на документацији: планирано 2 одржано 2
-Праћење постигнућа: планирано 2 реализовано 2
-Анализа, евалуација: планирано 0 одржано 0
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано 1 одржано 1
ПРВИ САСТАНАК
На наставничком већу одржаном 17.08.2015. године наставници енглеског
језика су добили списак одељења у којима ће држати часове у току
2015/2016 школске године.
ДРУГИ САСТАНАК
Дана 19.08.2015. године састали смо се Гајдош Каролина, Леах Рацхел Хућка,
Ана Кесеги Михајловић и Силард Семи да би се договорили какве измене
ћемо унети у оперативне планове у нижим и вишим разредима, за наредну
школску 2015/2016 годину.
Највеће измене смо унели у планове за први и четврти разред.
Дана 31.08.2015. је одржано наставничко веће, када смо упознали нови
наставник енглеског језика, који ће радити у вишим разредима: Милан
Митић.
ТРЕЋИ САСТАНАК
Дана 5.11.2016. послао сам емаил свим члановима нашег актива. Полсао сам
им извештај са педагошког колегијума. Електронским путем се требамо
договорити о датуму када ћемо одржати седницу актива, где сви наставници
морају донети индивидуални план стручног усавршавања за текућу школску
годину.
ЧЕТВРТИ САСТАНАК АКТИВА НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Дана 16.02.2016. Поред тога што на недељној бази одржавамо контакт и
сарадњу са свим члановима актива енглеског језика путем емаила, састали
смо се 16.02.2016.
На већу актива су биле следеће тачке дневног реда:
1. уџбеници за 2016/2017 школску годину
2. одржавање отворених врата за родитеље
3. одржавање огледних и угледних часова
4. скупљање бодова за стручно усавршава на нивоу установе
одржавање часова наставника виших разреда у одељењима четвртих
разреда
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ПЕТО ЗАСЕДАЊЕ НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Дана 23.04.2016. године је одржано заседање актива наставника енглеског
језика
На састанку су биле следеће тачке дневног реда:
1. Попуњавање дневника промена
2. Огледни и угледни часови


Паулина Миланковић 19.04.2016. - Наст. јед. - What's the weather
like - разред 4/КМ



Кесеги Михајловић Ана 13.04.2016. - Наст. јед. - Furniture - разред
1/2



Хућка Леах Рацхел 23.09.2015. Наст. јед. – What colour is it?
Affirmation - раз. 3.д



Силард Семи 27.04.2016. Наст. јед. – Ohm's Law - О.Ш. Мајшански
Пут - 8.д



Милан Митић - није имао



Леонора Францишковић 23.05.2016. - Наст. јед. - The Present
Perfect Tense - Revision - раз. 6.ц

Разно
Самовредновање рада

Мере и предлози за унапређење
рада у наредној школској
години

Поред горе наведених састанака, актив енглеза је у контакту електронским путем,
које нисмо нигде евидентирали. Поједини чланови су у контакту на недељном
нивоу. Све то нам знатно олакшава посао, пошто је тешко ускладити време када су
сви слободни, да би се састајали чешће.
Имамо у плану да направимо групу на друштвеној мрежи која ће нам олакшати
сарадњу.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЗА
ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова
Анико Бајус – председник актива за немачки језик, мастер професор немачког

језика и књижевности, Мариа Урбан-Маргит, професор немачког језика и
књижевности, и Aнита Такач-Трукли, професор разредне наставе, положен Ц1
испит немачког језика
Број планираних и
одржаних
састанака

Седница: планирано: 5, одржано 5
-Радни договор: планирано 5, одржано 5
-Рад на документацији: планирано 0 одржано 0
-Праћење постигнућа: планирано 0, реализовано 0
-Анализа, евалуација: планирано 0, одржано 0
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано 0, одржано 0

Преглед свих
активности,
закључци са
састанака и
извештај о
реализованим
активностима.

ЗАКЉУЧЦИ 1. САСТАНКА
Ад 1. Чланови су изабрали Марију Урбан-Маргит као заменика предсадника
актива за немачки језик.
Ад 2. Чланови су формирали План рада актива
Ад 3. Чланови актива су изнели своје идеје за Дан немачког језика и културе.
Марија Урбан-Маргит ће ангажовати ученике из 8.ц разреда са извођењем
кратке представе о Сечењи Иштвану. Анита Такач- Трукли ће ангажовати нижа
одељења песмом и плесом. Анико Бајус ће ангажовати цео 7.а разред и
учњенице 6.1 разреда са песмама.
Ад 4. Чланови актива су формирали план рада секција поред Дана немачког
језика и културе. У оквиру секција ће бити направљен кратак филм и ученици
ће моћи да се упознају са најважнијим славама у немачкој.
Ад 5. После разговора чланови су се одлучили да ће свако одељење из једне
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генерације добити исти иницијални тест. Марија Урбан-Маргит саставља
иницијални тест за 6. разред, Анико Бајус саставља иницијални тест за 7.
разред а Анита Такач-трукли саставља иницијални тест за 8. резрад.
Ад 6. Анико Бајус је изнела своја искуства о пилот пројекту у кампу на
немачком језику у Бездану (23-29.08.2015).
Ад 7. Марија Урбан- Маргит је најавила долазак волонтерског асистента
15.9.2015 из Немачке, каја ће помоћи у настави 2015/2016. школске године.
Први састанак актива за Немачки језик је завршен у 13:20 часова.
Записник саставила у Суботици, 14.9.2015. године Анико Бајус
ЗАКЉУЧЦИ 2. САСТАНКА
Ад 1. Једногласно је усвојен записник са прве седнице
Ад 2. Разговарано је о приредби, и дати су предлози за сличне приредбе
убудуће.
Ад 3. Чланови актива су обавештени о састанку председника актива у вези
дана школе. Сви наставници су дали своје предлоге за припрему и програм.
Ад 4. Чланови актива су обавештени о замени за време одсуства Анике Бајус.
Ад 5. Чланови актива су изнели досадашњи рад са ученицима 8. разреда, који
су се пријавили за ДСД испит. Договорено је да сви ученици могу похађати
додатну наставу код сваке наставнице немачког.
Ад. 6. Чланови актива су изнели успешност рада на часовима немачког језика
са асистенткињом Лауре Вимер из Немачке.
Други састанак актива за Немачки језик је завршен у 13:30 часова.
Записник саставила у Суботици, 30.10.2015. године Анико Бајус
ЗАКЉУЧЦИ 3. САСТАНКА
Ад 1. Једногласно је усвојен записник са друге седнице
Ад 2. Укупно 40 ученика су се прјавила на ДСД испит ове године. Предложено
је, да испит буде у суботу, 5 марта 2016. или 26. марта 2016. године. Педослед
делова испита ће бити следећи: слушање, читанје и писање, тиме што не сви
ученици раде 3. део испита. Усмени део испита ће бити у априлу по договору.
Ад 3. Пошто је општинско такмичење 20. фебруара 2016. године, морамо
организовати школско такмичење, и то у понедељак, 1. фебруара 2016.
године у 12:40 часова. Укупно 5 ученика можемо водити на општинско
такмичење.
Ад 4. Анико Бајус је приказала презентацију о тронедељном хоспитовању у
Немачкој.
Ад. 6. За ДСД испит је потребно купити укупно 24 хамер папира за плакате,
које ће бити наручени што пре.
Трећи састанак актива за Немачки језик је завршен у 11:00 часова.
Записник саставила у Суботици, 05.01.2016. године Анико Бајус
ЗАКЉУЧЦИ 4. САСТАНКА
Ад 1. Једногласно је усвојен записник са треће седнице
Ад 2. Такмичење из читања у нашој школи је одржан 1.2.2016. год. у 12:40
часова. За представника школе на такмичењу у ДСД - центру ОШ 10. Октовар
изабран је Теодор Фодор из 7.ц разреда. На том такмичењу који је одржан
20.2.2016. год. Теодор Фодор је освојио 3. место.
Ад 3. Писмени део ДСД А1-А2 језичког испита је одржан у суботу, 5.3.2016.
год. На испиту су била присутна 36 ученика. Редослед делова испита је био
следећи: слушање, читање и писање састава. Усмени део испита је оржан 26.
и 27. 4. 2016. год. Резултати испита су сл. : А2 ниво су постигла 5 ученика, чист
А1 ниво су постигла 0 ученика. Делимичне дипломе су добилли 27 ученика и
4 ученика нису положила испит. Дати су мишљња и предлози начина за
извођење испита сл. године.
Ад 4. Од следеће школске године ћемо поново имати асистенткињу из
Немачке у оквиру пројекта Kulturweit. Марија Урбан Маргит је у контакту са
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њом.
Четврти састанак актива за Немачки језик је завршен у 10:30 часова.
Записник саставила у Суботици, 07.05.2016. године Анико Бајус
ЗАКЉУЧЦИ СА 5. СЕДНИЦЕ
Ад 1. Једногласно је усвојен записник са четврте седнице
Ад 2. На крају четвртог квартала највише ученика имају позитиван успех из
немачког језика. Негативан успех имају укупно 7 ученика.
Ад 3. Резултати немачко језичког испита А1-А2 у 2015/2016 школској години су
следећи:
Schule; Ort
Klassenstufe
/ Lerngruppe

O.š.,,Sečenji Ištvan‚‚
8. Schuljahr

Vorname Name,
Geburtsdatum,
Geburtsort
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Ágota Alács,
Valentin Bakos,
Aleksandra
Balažević,
Iva Brkić,
David
Domonkos,
Valentina
Farago,
Szven Flajsman,
Laura Gubik,
David Herbut,
Mark Imre,
Barbara István,
Nikoletta
Kerekes ,
Andor Kovacs,
Szebasztián
Kovács,
Martina
Kujundžić,
Csilla Lábadi,
Mónika László,
Adrianna
Latyák,
Krisztián
Magyar,
Marija
Marčetić,
Mila
16
Marinković
Oliver
9
Mihajlović
Tijana
19
Mijić,
Martina
16
Orčić,
Daniella
20
Papp,
Georgina
14
Prćić,
Mila Prćić, 17
Viola
19
Sándor
Dávid
12
Szabó,
Valentin
7
Szente,
Minja
18
Šijačić,

24000-Subotica/ Serbien

Erreichte Punkte

Gesamtergebnis
A1 - A2 – TLB*
– n.b.*

Erreichtes Niveau

LV

HV

SK

MK

LV

HV

SK

MK

15
5
18

11
6
15

12
7

15

A2
n.b.
A2

A1
n.b.
A2

A2
A1

A2

TLB
n.b.
TLB

18
5

14
7

14
-

16
-

A2
n.b.

A2
A1

A2
-

A2
-

A2
TLB

7

9

-

-

A1

A1

-

-

TLB

11
12
15
8
7
20

10
6
10
12
8
11

11
8
9
12

11
13
12

A1
A2
A2
A1
A1
A2

A1
n.b.
A1
A2
A1
A1

A1
A1
A1
A2

A1
A2
A2

TLB
TLB
TLB
TLB
TLB
TLB

6
6

7
4

-

-

n.b.
n.b.

A1
n.b.

-

-

TLB
n.b.

19

12

13

17

A2

A2

A2

A2

A2

17
6
15

11
5
8

10
13

9
13

A2
n.b.
A2

A1
n.b.
A1

A1
A2

A1
A2

TLB
n.b.
TLB

8

6

5

5

A1

n.b.

n.b.

n.b.

TLB

16

13

7

8

A2

A2

A1

A1

TLB

7

10

-

A2

A1

A1

-

TLB

6

-

-

A1

n.b.

-

-

TLB

14

5

4

A2

A2

n.b.

n.b.

TLB

9

11

15

A2

A1

A1

A2

TLB

16

15

19

A2

A2

A2

A2

A2

8

7

-

A2

A1

A1

-

TLB

13
14

15
12

18
15

A2
A2

A2
A2

A2
A2

A2
A2

A2
A2

8

11

14

A2

A1

A1

A2

TLB

10

10

-

A1

A1

A1

-

TLB

13

8

17

A2

A2

A1

A2

TLB

32
33
34
35
36

Valentin
Takacs,
Emese
Terhes,
Ákos
Töcsér,
Georgina
Tölcsér,
Norbert
Zambo,

6

5

-

-

n.b.

n.b.

-

-

n.b.

10

11

8

-

A1

A1

A1

-

TLB

5

7

-

-

n.b.

A1

-

-

TLB

11

9

8

-

A1

A1

A1

-

TLB

8

11

5

5

A1

A1

n.b.

n.b.

TLB

На основу табеле је видљилво да су ученици били у великој мери успешни на
испиту.
Ад 4. За наредну школску годину смо изнели предлог за организовање дана
немачког језика и културе. Предлоге за извођење приредбе ћемо скупљати до
септембра.
Четврти састанак актива за Немачки језик је завршен у 10:00 часова.
Записник саставила у Суботици, 27.06.2016. године Анико Бајус

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова
-Жужана Бурањ – председник, Јолана Гунић, Александра Ступар Брујић, Зоран
Марковић, Александар Неорчић, Елвира Ковач
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: 7, одржано 5
састанака
-Радни договор: планирано 7, одржано 5
-Рад на документацији: планирано 4 , одржано 4
-Анализа, евалуација: планирано 1 одржано 1
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано 1, одржано 1
Преглед свих активности,
Састанци су добро реализовани, све је ишло по договору, заједнички смо изабрали
закључци са састанака и
уџбенике за 2016/2017 годину, такмичења су прошла са лепим резултатама.
извештај о реализованим
активностима.
Самовредновање рада
Успешно смо заједно радили, договорили смо се за тестове, за такмичење
Мере и предлози за унапређење Заједничко да се договоримо за критеријуме у вези оцењивања
рада у наредној школској
години

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова(име
Ана Хербут Хегедуш,Рудолф Вајс, Роберт Хербут, Миленко Илин, Ласло
председника и осталих
Балинт,Хермина Ковач, Кристиан Бодић, Никола Миросављев, Маја
чланова)
Прчић
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: .....5..., одржано ..4....
састанака
Преглед свих активности,
1. САСТАНАК ВЕЋА – 28. 8.2015.
закључци са састанака и
–Иѕрада годишњег плана рада већа
извештај о реализованим
Планирање огледних часова, секција, додатне и допунске наставе
активностима.
Иницијални годишњи тестови
стручно усаврчавање
2 САТАНАК ВЕЋА- 29.10.2015
Аналиѕа успеха на крају 1. квартала
- вледање и васп - дисц. мере
Активна сарада наставника друштвених предмета
Савремени облици наставе
Раѕно
3. САСТАНАК ВЕЋА -28.12.2015.
Аналиѕа успеха на крају 1. полугодишта
Аналиѕа владања на крају 1. полугодишта
Аналиѕа реалиѕације обраѕовних садржаја током 1. полугодишта и
предлоѕи ѕа побољшае рада ѕа 2. полугодиште
припреме ѕа такмичења
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Мере и предлози за
унапређење рада у наредној
школској години

4. САСТАНАК ВЕЋА
Аналиѕа успеха на крају шк. године
Аналиѕа владања на крају шк. године
Ућџбеници и наставна средства ѕа нареедну шк. годину
Чланови тима су се сложили да је превише сувишне администрације
што одуѕима време од активне сарадње са ученицима
Потребна не већа сарадња наставника

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА ШК.
2015/16.
Списак чланова
АРПАД БЛАШКО (председник),АТИЛА ШАЛАТА, ТАМАШ ШАНДОР, НОРА ЕВЕТОВИЋ,
Број планираних и одржаних Седница: планирано: 8 , одржано 8
састанака
-Радни договор: планирано 10 , одржано 10
-Рад на документацији: планирано 1, одржано2.
-Анализа, евалуација: планирано 10 , одржано 10 .
Преглед свих активности,
Све договорене активности смо у потпуности реализовали са позитивним приступом
закључци са састанака и
ученика и на задовољство аудиторијума.
извештај о реализованим
Врста
Опис програма/активности
активностима.
активности
Радни састанак Договор око програма за пријем првака и за концерт поводом
почетка веронаучке школске године у катедрали.
Хор и
Пријем првака (музичко,ликовно) тамбурашки оркестар, пано
оркестар
Хор и оркестар Почетак веронаучке школске године
(музичко,ликовно) тамбурашки оркестар,
Радни састанак Договор око програма за дан школе и дан Немаца
Хор и оркестар Дан школе
(музичко,ликовно) тамбурашки оркестар, пано

Хор и оркестар
Радни састанак
Хор и оркестар
Цитрашки
оркестар
Хор и оркестар
Хор и оркестар
Радни састанак
Радни састанак
Хор и оркестар
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Дан Немаца
(музичко,ликовно) тамбурашки оркестар, пано
Договор око програма за Божићни концерт
Божићни концерт
(музичко) тамбурашки оркестар
Дан месне заједнице
Концерт на Келебији(музичко) тамбурашки оркестар
Божићни концерт
Хор и оркестар
Анализа успеха ученика
Договор око програма Свети Сава
Свети Сава
(музичко,ликовно) тамбурашки оркестар, пано

Хор и оркестар

Радионица у Буњевачкој Матици
(музичко,ликовно) тамбурашки оркестар, пано

Радни састанак

Договор о огледним часовима

Ликовна
секција

Такмичење у шаху
(ликовно)

Радни састанак

Договор око програма за ЕТНО дан

Хор и оркестар

Различитост сад и заједништво гради
ЕТНО
(музичко,ликовно) тамбурашки оркестар, пано

Хор и оркестар

Завршетак веронаучке шк.год.
(музичко,ликовно) тамбурашки оркестар

Радни састанак

Договор око програма за опроштај

Хор и оркестар

Испраћај 8. разреда
ОПРОШТАЈ
(музичко,ликовно) тамбурашки оркестар, пано

Радни састанак

Самовредновање рада

Мере и предлози за
унапређење рада у наредној
школској години

Договор , анализа успеха ученика

Чланови стручног већа су сарађивали и заједнички радили, нарочито на школским
приредбама и концертима када је део чланова био задужен за музички део програма, а
део за сценографију. Успешну сарадњу планирамо да наставимо и у наредној школској
години.
У наредној школској години веће треба да настави да ради вредно као и до сада. За рад
је потребан нови Хи-фи уређај и нови ЦД плејер јер је постојећио мали и не чује се
добро. Потребно је набавити жице за инструменте и трзалице како би оркестар
функционисао још боље.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА Вештине
ЗА ШК. 2015/16. ГОД.
Списак чланова(име
Арпад Блашко, Шандор Тамаш, Нора Еветовић и Атила Шалата
председника и осталих чланова)
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: 6., одржано 5
састанака (навести само оне
-Радни договор: планирано 4, одржано 4
активности које сте имали.Осим
-Рад на документацији: планирано 2 одржано 2
наведених примера могу се
-Праћење постигнућа: планирано 4 реализовано 4
додати и друге.)
-Анализа, евалуација: планирано 4 одржано 3
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано 3 одржано 2
Врста активности
Опис
Време
Начин
Носиоци
Учесници
програма/активности
и место
реализације
програма
Манифестација
Дочек првака
31. Август ,
Представа,
Чланови
Чланови већа,
Школа,
декорисање
већа
чланови
фискултурна
фискултурне
комисије за
сала
сале
лулт,и јавну
делатност,
хор, оркестар,
деца нижих
разреда.
Манифестација
Мала Госпа црквена слава 6. Септембра,
Наступ хора
Тамаш
Црква Мала
Шандор
Госпа
Манифестација

Дан школе

октобар,
Школа

Презентација у
виду музичке и
ликовне културе
Концерт

Чланови
већа

Манифестација

Почетак веронаучке
школске године

Септембра,
Школа

Манифестација

Дечја недеља

Октобар,
Школа

Организација
дечје недеље,

Чланови
већа

Стручно
усавршавање

Састанак стручног већа

Новембар,
Школа

Презентовање
на видео биму,
групни рад,

Чланови
већа

Тамаш
Шандор

Чланови већа,
штандови са
презентацијом
Чланови већа,
велики хор,
мали хор,
оркестар, деца
нижих
разреда
Чланови већа,
представници
Дечјег савеза
Чланови већа
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Радни договор,
манифестација

Божићна представа

Децембар,
Школа

Стручно
усавршавање

Састанак стручног већа

Јануар, Школа

Радни договор,
манифестација

Дан Светог Саве

Јануар, Школа,
Фискултурна
сала.

Стручно
усавршавање

Састанак стручног већа

Јануар, Школа

Радни договор,
манифестација

Општинско такмичење из
мађарског језика

Април, Школа

Стручно
усавршавање

Састанак стручног већа

Мај, Школа

Радни договор,
манифестација

Републичко такмичење из
мађарског језика и
правописа
Испраћај осмих разреда

Мај, Школа

Радни договор,
манифестација

Начин праћења остваривања активности:
Носиоци праћења :
Самовредновање рада
Мере и предлози за
унапређење рада у наредној
школској години
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Јун, Школа

разговор
Представа,
декорицање
сале

Чланови
већа

Чланови
комисије за
кулѕтурну и
јавну
делатност,
чланови већа,
велики хор,
мали хор,
оркестар, деца
нижих
разреда
Чланови већа

Презентовање
на видео биму,
групни рад,
разговор
Представа,
декорисање
фискултурне
сале

Чланови
већа

Чланови
већа

Чланови већа,
чланови
комисије за
културну
делатност,
велики хор,
мали хор,
оркестар

Презентовање
на видео биму,
групни рад,
разговор
Наступ
цитрачког
оркестра,
Декорисање
сале
Презентовање
на видео биму,
групни рад,
разговор
Декорисање
сале

Чланови
већа

Чланови већа

Чланови
већа

Чланови већа,

Чланови
већа

Чланови већа

Чланови
већа

Чланови већа

Представа,
декорисање
сале, учионица

Чланови
већа

Чланови
комисије за
културну и
јавну
делатност,
Чланови већа,
велики хор,
мали хор,
оркестар

фотогравије и видео-записи са приредби.
Чланови већа: Блашко Арпад, Нора Еветовић, Шандор Тамаш,
Шалата Атила
Тим је делимично добро обавио предвиђене задатке
Ефикаснија сараднја око приредби

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова
Бало Золтан, Јесенски Тибор,
Брандт Невен- председник, Брандт Слободанка,
Антал Динчић Кристина
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: 7, одржано: 6
састанака
-Радни договор: планирано 4, одржано 4
-Рад на документацији: планирано 1, одржано 1
-Анализа, евалуација: планирано 1, одржано 1
Преглед свих активности,
закључци са састанака и
извештај о реализованим
активностима.

СЕПТЕМБАР
1. Израда годишњег плана рада уз сугестије чланова
2. Организација додатне наставе и слободних активности
ОКТОБАР
1. Припремање и учествовање ученика на такмичењима
2. Коришћење савремених наставних средства
ДЕЦЕМБАР
1. Анализа постигнутих резултата на крају првог квартала
2. Учествовање на семинарима
МАРТ
1. Анализа успеха ученика на крају полугодишта из ТИО и Информатике
2. Огледни часови
МАЈ
1. Анализа и сумирање остварености годишњег плана
2. Анализа постигнутих резултата на такмичењима
ЈУН
1. Шта учинити за побољшање наставе у следећој школској години
2. Израда годишњег извештаја стручног већа
3. Разно

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

Чланови стручног већа су сарађивали и заједнички радили
Треба сарађивати са осталим стручним активима и тимовима.
Више корелације међу предметима
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ
Списак чланова
Маја Прћић
Наталија Тадић
Шандор Јухас
Шандор Чикош
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: 9, одржано 7
састанака
-Радни договор: планирано 6, одржано 6
-Рад на документацији: планирано 5, одржано 6
-Праћење постигнућа: планирано 2, реализовано 2
-Анализа, евалуација: планирано 2, одржано 2
Преглед свих активности,
1. Предлог о усвајању плана рада актива за школску 2015/2016. год.
закључци са састанака и
2. Договор око организовања спортског дана за Дан школе
извештај о реализованим
3. Договор око спортске недеље
активностима.
4. Анкета и одабир спортске гране
5. Тестирање ученика
6. Mеђународно такмичење у малом фудбалу за девојчице „Bunt Kicker – das
Strassenfussball“ у Минхену, у Немачкој.
7. Спортска недеља

8. Општинско такмичење у стони-тенису

Самовредновање рада
Мере и предлози за унапређење
рада у наредној школској
години
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9. Општинско такмичење у пливању
10. Општинско такмичење из одбојке
11. Општинско такмичење у малом фудбалу за девојчице и за дечаке
12. Анализа постигнутих резултата у првом полугодишту
13. Присуствовање зимским семинарима
14. Корективно педагошки рад са ученицима који имају лоше држање тела
15. Договор о предстојећим општинским такмичењима
16. Такмичење „Лига Су шампиона“ у малом фудбалу
17. Спортска недеља
18. Школске Олимпијске игре у Врању
19. Договор око организације опроштајне утакмице између осмака и наставника
20. Дан изазова
21. Пролећни крос
22. Додела похвалница и посебних диплома за ученике осмих разреда
23. Анализа рада и сумирање резултата за школску 2015./2016. годину
Након сваког часа, вредновање рада од стране ученика и наставника
Услови за рад су неодговарајући за предвиђен програм из атлетике. Недостаје јама
за скок у даљ, стаза за мерење трчања на 500 и 800 м, 60м... Можда би блок настава
у периоду када се обрађује атлетика решила неке од наведених недостатака.
Настава би се тако могла организовати у Дудовој шуми.

3.9 ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ АКТИВА ШКОЛЕ
3.9.1. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ЗА ШК. 2015/16.
Преседник:
Tимea Чикoш – прoфeсoр рaзрeднe нaстaвe, прeдсeдник Aктивa зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa
Чланови:
Maргaрeтa Уршaл – пeдaгoгшкoлe, стручни сaрaдник, заменик председника
Луна Градишћак – професор српског језика, записничар
Списак чланова
Леа Хућка Рахел – професор разредне наставе
Халаи Хајналка – професор мађарског језика
Коблехер Ленке – професор разредне наставе
Гал Ангела – професор разредне наставе
Марија Урбан Маргит – професор немачког језика
Анико Бајус – професор немачког језика
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: 6, одржано 6
састанака
-Радни договор: планирано 6, одржано 6
-Рад на документацији: планирано 10, одржано 5
-Праћење постигнућа: планирано 4, реализовано 4
-Анализа, евалуација: планирано 4, одржано 4
-Учешће у раду других органа, извештавање: планирано 4, одржано 4
Врста
Опис програма/активности
Време
Начин
Носиоци
Учесници
активности
и место
реализације
програма
1. Седница
27.08.2015.
разговор
предедник
представници
1. Избор руководиоца –
Основна
Школа
актива
стручног већа
преседника Актива и
„Сечењи
заменика, записничара
Иштван“,
2. Доношенје Плана рада
Суботица

Актива
3. Детаљно упознавање актива
са садржајем Школског
програма
4. Преглед и утврђиванје
делова документа које
треба допунити или
заменити
5.Сачинјаванје извештаја о
реализацији школског
програма
6. Подела задатака у оквиру
Актива за сваког члана
7. Разно

2. Седница

1. Прикупљање идеја и
иницијатива за измене у
постојећем школском програму
2. Сумирање идеје и иницијатива
и израда анекса Школском
програму
3. Разматрање даљих активности
– подела нових задатака у оквиру
Актива
4. Пројекат А и Б модел наставе
српског језика и математике у 1.
разреду у Шабачкој школи
5. Пројекат А и Б модел наставе
енглески језик у комбинацији са
прородом и друштвом у 3. и 4.

25.09.2015.
Основна Школа
„Сечењи
Иштван“,
Суботица

разговор

предедник
актива

представници
стручног већа
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3.Седница

4.Седница

5.Седница

6.Седница
Радни
договор

разреду у Шабачкој школи
6. Приручници за рад по моделу А
и Б у 1. разреду
7. Разно
1.Анализа успеха ученика на крају
1. квартала – изештај (статистичка
и квалитативна анализа)
2. Праћење и вредновање рада
ученика који раде по ИОП-у
(анализа)
3. Припрема извештаја за
Наставничко веће
4. Разно
1. Анализа успеха ученика на
крају 1. полугодишта – извештај
(статистичка иквалитативна
анализа)
2. Извештај о реализацији
инклузивног програма
3. разматрање даљих активности
4. разматрање повезаности
Школског програма и Школског
развојног плана
5. Разно
1. Разматрање извештаја са
квартала
2. Извештај о реализацији
инклузивног програма
3. Разматрање даљих активности
4. разно
Током сваке одржане седнице
смо се договорили о задатцима
поједница и о начинима
остваривања циљева.
Прегледан је и одштампан
материјал за

Рад на
документаци
ји
Начин праћења
остваривања активности:

4.11.2015.
Основна Школа
„Сечењи
Иштван“,
Суботица

разговор

предедник
актива

педагог школе

разговор

председник
актива

представници
стручног већа

30.01.2016.
Основна Школа
„Сечењи
Иштван“,
Суботица

29.04.2016.
Основна Школа
„Сечењи
Иштван“,
Суботица

током сваке
седнице

рад на
председник
ПП служба
документаактива
цији
На крају сваког квартала ОС подносиле су извештај о реализацији наставних планова и програма,
вршена је статистичка анализа успеха ученика у учењу и владању ученика од стране стручне
службе, анализиртани су иницијална и завршна тестирања ученика од 1. до 8. разреда.
Разматран је и рад Актива на седницама.
Носиоци праћења: Представници стручног већа и председник актива
Самовредновање рада
Актив је био на висини задатка, радило се активно. Због штрајка смо имали мање
састанака од предвиђених.
Мере и предлози за унапређење
Предложене су мере и предлози за унапређивања рада Актива, нпр.
рада у наредној школској години
 побољшање комуникације између чланова Актива и осталих колега
(преко електронских мрежа)
 укључити студенте у рад са петим разредима
 веће присуство, ангажовање родитеља у у реализацији ШРП
 иницирати размену искустава са другим школама (на нивоу Актива) у граду,
региону и шире
 изменити начин реализације програма, уписати у табеле (анекс) разне
компетенције
 организовати семинаре за колеге, нарочито бесплатне за запослене уз подршку
и стране Синдиката
 користити више иновација у настави:
- пројектна настава
- интердисциплинарни приступ настави
- тематска настава
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током целе
школске године

3.9.2.Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА АКТИВА ЗА
РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16.ГОДИНУ







Актив за развојно планирање током школске 2015/2016. године имао је следеће задатке:
израда Годишњег плана рада актива за школску 2015/2016. год.;
израда Акционог плана за школску 2015/2016. год.;
упознавање чланова колектива са садржајем Акционог плана за школску 2015/2016. годину, као и са извештајем о
реализацији Развојног плана за школску 2014/2015. год.;
представљање Акционог плана за школску 2015/2016. год. и Годишњег извештаја за школску 2014/2015. год.
члановима Школског одбора и Савета родитеља;
израда извештаја о реализацији Развојног плана школе за школску 2015/2016. год.

У оквиру израде Годишњег плана рада актива дефинисани су задаци Актива, циљеви које је потребно постићи тим
задацима, као и методе за њихово остваривање. На основу Закона о основама система образовања и васпитања у августу
месецу израђен је нови Акциони план за предстојећу школску годину којим су прецизно дефинисани задаци.
Чланови колектива су на првом Наставничком већу упознати са детаљним садржајем Акционог плана за школску
2015/2016. год. који је и усвојен, као и са извештајем о реализацији задатака који су били постављени Акционим планом
за школску 2014/2015. год.
Акциони план и Годишњи извештај су у септембру месецу представљени члановима Школског одбора. Чланови
Школског одбора нису имали никакве примедбе на представљене документе.
У јануару месецу Школском одбору представљен је полугодишњи извештај реализације Развојног плана за школску
2015/2016. год.
Наведени задаци Aктива за развојно планирање реализовани су у оквиру шест састанака које је Актив одржао током
школске 2015/2016. год. 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.
Начин праћења остваривања активности:
реализацију задатака, Актив је пратио два пута годишње путема извештаја (на полугодишту и на крају године).
Самовредновање рада:
Актив за развојно планирање је делимично реализовао планиране активности. Чланови Актива за развојно
планирање израдиће извештај о реализацији Развојног плана у јуну месецу и поднеће га Школском одбору као и
члановима колектива у септембру школске 2016/2017. год.
Мере и предлози за унапређивање рада у наредној школској години:
предлог за наредну школску годину је да се сачине формулари за наставнике са питањима која су важна за писање
полугодишњег и годишњег извештаја.
Чланови актива:
Председник: Лидија Миланковић – професор разредне наставе
Чланови: Слађана Гагић (професор разредне наставе), Светлана Михајловић (професор разредне наставе), Сузана
Буројевић (професор српског језика) , Мирослава Бринза (професор разредне наставе), Рената Туруш Биачи (професор
разредне наставе).
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3.10 ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ТИМОВА ШКОЛЕ
3.10.1.Тим за самовредновање
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОХ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
ЗА ШК. 2015/16. ГОД.
Списак чланова

ПРЕДСЕДНИК: Александра Ступар Брујић
ЧЛАНОВИ: Маргарета Уршал, Паулина Миланковић, Ирса Исић, Рудић
весна, Јесенски Габор, Бурањ Жужана, Глигорић Снежана, Сања
Тонковић, Агота Пап

Број планираних и одржаних састанака
Врста активности
Састанак Тима за
Самовредновање

- Радни договори: планирано 5 одржано 5
- Презентазија података 3
Опис програма/активности
Време
Начин
Носиоци
и место
реализације
програма

Учесници

Избор руководства
Доношење плана рада
Израда акционог плана
Анализа области рада које су
до сада вредноване
Избор нових области
Озрада годишњег плана
самовредновања
Подела обавеза и задужења
унутар Тим-а
Креирање инструмената за
самовредновање
Разматрање акредитованих
семинара за стручно
усавршавање чланова Тим-а

1.9.
2015.у
школи

Тимски разговор

Председник и
чланови

Председник и
чланови

11.1.201
6. у
школи

Тимски разговор

Председник и
чланови

Председник и
чланови

Састанак Тима за
Самовредновање

Разматрање – читање
извештаја који су написани
Разматрање даљих активности
Израда стстистичких
показатеља графикона за
лакше представљање
Припрема извештаја за
Наставничко веће

29.3. у
школи

Тимски разговор

Председник и
чланови

Председник и
чланови

Презентација
података
добијених из
упитника

Приказ података упитника за
наставнике

30.3.201
6. на
Наставн
ичком
већу

Презентација

Председник и
чланови

Председник и
чланови

Састанак Тима за
Самовредновање
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Састанак Тима за
Самовредновање

Разматрање – читање
извештаја који су написани
Разматрање даљих активности
Израда стстистичких
показатеља графикона за
лакше представљање
Припрема извештаја за
Наставничко веће

21.6. у
школи

Тимски разговор

Председник и
чланови

Председник и
чланови

Презентација
података
добијених из
упитника

Приказ података упитника за
ученике

22.6.201
6. на
Наставн
ичком
већу

Презентација

Председник и
чланови

Председник и
чланови

Састанак Тима за
Самовредновање

Израда завршног извештаја за
област Образовна постигнућа
ученика
Анализа рада Тима у овој
школској години
Предлози за унапређење рада
Тима Писање извештаја о
активностима и раду Тима у
овој школској години

18.8.201
6. у
школи

Тимски разговор

Председник и
чланови

Председник и
чланови

Презентација
података
добијених из
упитника

Приказ података упитника за
родитеље

Презентација

Председник и
чланови

Председник и
чланови

Састанак Тима за
Самовредновање

Усвајање завршног извештаја
за школску 2015/2016. годину
и акционог плана за
отклањање недостатака из
претходног периода

Август
2016. на
Наставн
ичком
већу
Август
2016. у
школи

Тимски разговор

Председник и
чланови

Председник и
чланови

Начин праћења остваривања активности: Записник Тима за Самовредновање
Носиоци праћења : координатори
Самовредновање рада
Мере и предлози за унапређење рада у
Учествовање у истраживању које спроводи Завод за вредновање
наредној школској години
квалитета образовања и васпитања у 2016/2017. шк. године.
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3.10.2.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и

занемаривања у школској 2015/16. год.
Председник: Изабела СекеСабо, психолог
Чланови: Агота Пап, Љиљана Радојчић, Лидиа Мезеи, Ксенија П.Џелебџић, Елвира Ковач, Нинослава Пенџић,
Хермина Ковач, Наталија Тадић, Немања Броћиловић преставник родитеља, Убори Ласло, Представник
општине
Ове школске године захваљујући могућности да школа има више стручних сарадника него раније, посвећено
је више времена и енергије унапређењу рада овог тима, да унапредимо оно што је раније било недовољно
ефикасно или брзо. Такође је остало више енергије да се прате дешавања ван школе и да се укључимо у
корисне акције, пројекте и да позовемо друге стручњаке, предаваче, глумце... Зато многе активности нису
биле планиране годишњим планом али су постигнути у потпуности или делимично.
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 одн.
Преузимање потребних
корака
Школска акција избора
водећег ученика сваког
одељења - Најбољи
друг - проглашење 27.
јан.

Разговори са децом
која су агресивна и/или
насилна(са ученицима,
њиховим родитељима,
појачан васпитни рад)

Радионице -ненасилна
комуникација,
конструктивно
решавање проблема,
посредовање у ситуац.
насилног понашања
Израда плаката на тему
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Eвалуација
Остварено у
потпуности

Време и
место
Септембар

Начин

Носиоци

Учесници

Предавање,
разговор,
радионичарс
ки рад

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

ученици,
родитељи

Остварено,

Месечно
крајем
сваког
месеца

Писмо, листа
одговора,
преношење
информација
директору по
потреби

Психолог ИСС и
вјероучитељка
ХК

ученици

Остварено.
разрађен
материјал за ОС са
критеријумима је
допринело да
буду изабрана
деца која су се
стварно другарски
понашају.
Остварено али још
треба радити на
редовнеом
евидентирању
истог.

Октобарјануар

Разговор,
гласање,
проглашење

Од. старешине,
од. заједнице,
руководство
школе

ученици

Континуир
ано

Разговор,
договор,
саветодавни
рад
Вођење
евиденције

Од.стар.,
стручна
служба,
родитељи,
дисципл.
комисија,
одељењска
заједница
Стручна
служба,
психолог из
дневног центра
ЦСР Суботица

ученици,
родитељи

Координатори

ученици

Остварену уз
април-мај
сарадњу Марине
Парежанинпсихолосшкиње из
ЦСР

Радионичарс
ки рад,
разговор,
договор

У потпуности

Радионички

Октобар-

Проблам
атични
ученици
6.
разреда

превенција насиља,
конструктивно
решавање
проблема,начини
комуникације и сл.

остварено

Дечија
недеља

рад,
разговор,
договор,
израда
плаката

Сарадња са
релевантним
институцијама у
сузбијању и
превенцији-Центар за
социјални рад,
Здравствени центар,
дневни центар, МУПодељење за
малолетничку
делинквенцију
Родитељски састанци
на тему дигиталног
насиља

Остварено,
сарадња са ЦСР је
интенѕивирана а
са осталим
институцијама је и
до сада била
задовољавајућа

Континуир
ано по
потреби

Састанци у
ЦСР
Извештавањ
е, разговори

2.1, 2.2, 2.а, 3.а,
7.а, 5.б пси- и
обезбеђивање
материјала и
литературе
одељењским
старешинама по
потреби
5.1, 5.2, 5.3

Јан-апр

Предавање,
презентација

психолози

Одељењс
ки
старешин
а

Април-мај

радионица

педагог

Извештавање
наставничког већа,
савета родитеља,
школског одбора
Анализа остварености
годишњег плана,
предлог мера за
наредни период
Превенција вршњачког
насиља предавање

Остварено

Јануар и
јун

Презентација
, разговор

Председник
Тима

Одељењс
ки
старешин
а
Наставни
ци
родитељи

остварено

Јануар, јун

Разговор,
договор

Остварено

април

Предавање,
презентација
, разговор

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

Израда плаката који
садржи све важне
информације, графичке
приказе корака, нивое
раговања и важне
контекте

Остварено на
српском језику

Јануараприл

Израда
плаката

психолог

Израда посебних
свцешчица- водича за
чланове у издвојеним
објектима за вођење

Непланирано, а
остварено

јануар

Анализа
потреба тима
и објекта

психолог

Радионице са децом на
тему дигиталног
насиља

ђачког
парламента,
наставници
ликовне
културе,
стручна служба
Стручна
служба,
директор,
чланови
школског тима,
одељењски
старешина

Стручњац
и из
институц
ија

наставни
ци

Ученици
6. На
српском
наст.ј. и 7.
На
мађарско
м
наст.јез.
По 1 члан
тима из
сваког
објекта
који
одржава
плакат
По 1 члан
тима из
сваког
објекта
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евиденције о
превентивним
активностима, о
потребној стручној
литератури...

ко је
задужен
за
евиденци
ју у
објекту
Портири,
спремачи
це....

Обука помоћног
особља у зимском
распусту о реаговању у
случају насиља
Излагање на
наставничком већуреаговање у
ситуацијама насиља
Савет родитеља –
састанак са Стеваном
Николићем (Едукативни
Центар Рома)у шабачкој
улици на тему правила
понашања ученика и
родитеља у школи
Посредовање у
сакупљању потписа за
петицију на
иницијативу родитеља
да школа добије
шкколског полицајца
Интерно стручно
усавршавањеГрадимир Марковић –
просветни саветник,
Тема: агресивност и
насиље у школи,
реаговање, евиденција,
појачани васпитни
рад...
Превенција вршњачког
насиља
Представа Стоп насиљу

Непланирано, а
остварено

јануар

Предавање,
разговор

Психолог,
директор,
педагог

остварено

03.03.2016

Предавање,
презентација

психолог

наставни
ци

Непланирано, а
остварено

март

Предавање,
презентација
, разговор

Директор,
педагог, ПА

Родитељи
из тог
објекта,
пре свега
ромских
ученика

Непланирано, а
остварено

Март.мај

Сакупљање
потписа

Одељењске
старешине

родитељи

Непланирано, а
остварено

26.04.2016.

Предавање,
презентација

Просветни
саветник

Директор
,
наставни
ци,
стручна
служба

Непланирано, а
остварено

05.04.2015.

Представа на
српском
језику у
објекту у
шабачкој
улици и у
централној
школи

Реализатор ?

Састанак са
представницима МУП-а

Непланирано, а
остварено

12.04.2016.

Разговор,
договор

Превенција вршњачког
насиља интерактивна
представа
Спортска недеља –
једном у полугодишту –

Непланирано, а
остварено

мај

Интерактивн
а представа

Инспектор
полицијие за
малолетну
деликвенцију
Фондација
Тијана Јурић

Ученици
3и 4
разред у
Шабачкој,
Ученици
3и4у
централн
ој школи,
Ученици
5и6
разреда
Директор
и стручни
сарадниц
и
Ученици
7.2

остварено

У 1. И 2.
полугодиш

Кросови,
међуодељењ

Учитељи,
наставници ФВ
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Ученици

у духу фер-плеја, са
сазнајном и емотивном
припремом за фер плеј
игру и навијање
Дистрибуција
приручника за
спречавање дигиталног
насиља и реализација
радионица
Укључили смо се у
удружење „Клуб
родитеља и просветних
радника“

ту

ска
такмичења

Непланирано, а
делимично
остварено – због
касног добијања
приручника
Непланирано, а
остварено

У 4.
кварталу

радионице

Одељењске
старешине

Ученици,
родитељи

Педагог, ОС 5.1
и 5.б

Ученици
родитељи

Радионице и трибиназаједнички родитељски
састанак у 4.1 и у 4.2
разреду (на
иницијативу родитеља)

Непланирано, а
остварено

Мај

Радионице
са
ученицима и
са
родитељима
Радионице,
излагање,
разговор,
дискусија

Ученици,
родитељи
4.1 и 4.2

Излагање о
резултатима анкетирња
ученика о процени
безбедности у школи.
(самовредновање)
Излагање о
резултатима анкетирња
родитеља о процени
безбедности у школи.
Евалуација предузетих
акција смањивања
насиља, извештај о
раду

остварено

Јун

Излагање,
презентација

Директор,
педагог,
психолог,
родитељ М.Е.,
Нина
Мамужић,
омладински
радник
Психолог

остварено

Август

Излагање,
презентација

Психолог

наставни
ци

остварено

Јануар,
август

анализа,
података,
сачињавање
приказа,
извештаја

Председник
Тима

наставни
ци

Наставни
ци

Због увида у недостатке функционисања овог тима, током зимског распуста смо се договорили о
реорганизацији овог тима. Формирани су подтимови за сваки објекат, и задужена је по једна особа која треба
да се стара о томе да се по објектима евидентирају све превентивне активости, и да константно буду доступни
потребни документи, као и мали водич који им може бити смерница. Такође смо увидели да документи,
табеле, графикони и контакти који морајиу бити изложени на видном месту временом се изгубе, прекрију се
другим папирима, зато треба направити један плакат који садржи све најважније информације у вези насиља
(нивои реаговања, кораци у реаговању, чланови тима...) на начин да се то лако примети увек кад је потребно).
4 плаката (по један за сваки објекат) су израђена и постављена у објектима на српском наставном језику, а
предстоји израда истих на мађарском језику.
У току школске године евидентирано је 73 (прошле године је био 52 (штрајк) а претпрошле 64) случаја
насиља. Од тога 3 случаја у објекту у шабачкој улици и све остало у централној школи.
Полиција је укључена у 7 случајева- у 5 случаја смо писали допис о нашим сазнањима и још 2 случаја је стигло
до МУП-а а није од школе тражено да доставља податке. По потреби смо обавестили и Центар за социјални
рад (11 дописа због проблема у понашању ученика или у породичном функционисању) поред редовних
пријава ученика који нередовно похађају наставу.
1 допис смо слали школској управи.
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И даље се велика већина случајева агресивног и насилног понашања дешава међу дечацима и то најчешће
међу дечацима из одељењима на српском наставном језику и то у 6. разреду (зато су и за ову популацију
организоване додатне радионице у сaрадњи са дневним центром Центра за Социјални Рад). Веома озбиљно
је третиран случај кад је родитељ имао могућност да грубо наступа према туђем детету и уведене су строжије
мере безбедности и у теренским објектима и континуирано се ради на унапређењу физичке безбедности.
(Ограде, врата која се могу закључати, видео надзор..., појачано дежурство.)
Ипак, поред свих уложених напора сматрамо да има доста таквих ученика са којима- као и са њиховим
окрзужењем треба водити континуирани рад јер изузетно лако плану и подижу ниво тензије у свом одељењу,
а на одморима у целој смени, лако упадају у конфликте. У наредном периоду тај појачани вапитни рад у циљу
превенције насиља треба да буде фокус нашег рада.Такође ћемо од следеће школске године другачије
организовати часове физичког васпитања и изабраног спорта, јер су заједнички часови сталан извор
конфликата.
Председник: Изабела Секе Сабо - психолог

3.10.3.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за инклузивно образовање у школској 2015/16. год.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ЗА ШК. 2015/16.
Списак чланова
Председник: Силвиа Шили, проф. разредне наставе
Чланови: Маргарета Уршал, педагог, Изабела Сабо Секе, психолог,
Вашархељи Силвија, Маја Дамњановић, Зорка Куљић, Ева
Францишковић, Милица Чубрило, Елвира Ковач, Гунић Јолан
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: 5, одржано 3
састанака
-Радни договор: планирано 2, одржано 2
-Рад на документацији: планирано 20 сати, одржано 30 сати
-Праћење постигнућа: планирано. 4, реализовано 4
-Анализа, евалуација: планирано 2, одржано2
-Учешће у раду других органа, извештавање : планирано 2, одржано 2
Врста
Опис програма/активности
Време
Начин
Носиоци
Учесници
активности
и место
реализације
програма
Састанак
Избор руководиоца –
Септембар
Дискусија,
Тим
Чланови тима
председника Тима и заменика ППС
разговор
и доношење Плана рада Тима
и Подела обавеза и задужења
Састанак
Разматрање ученика који ће
Септембар
Дискусија,
Тим
Чланови тима
ове школске године радити по ППС
Разговор,
ИОП-у и којима је потребна
анализа
додатна подршка
Састанак
Планирање средстава
Септембар
Разговор
Тим
Чланови тима
потребних у раду са децом
ППС
код којих се примењује ИОП
Састанак
Планирање хоризонталног
Септембар
Разговор
Стручна
Чланови тима
стручног усавршавања (обуке) ППС
служба
о изради и писању ИОП-а
Радни састанак, Актив 1. и 5. разреда,
Септембар
Дискусија,
Тим
Учитељи
договор
(Упутства учитељима за
ППС
Разговор,
првих
иницијална мерења и
анализа
разреда и ОС
сачињавање педагош-ког
профила деце, прелиминарни
разго-вор са родитељима,
сакупљање података и
потребне документаци-је од
логопеда, лекара итд.)
Радни састанак, Разговор са родитељима
Септембар
Разговор
ОС и
Родитељ
договор
ученика-кандидата
ППС
стручни
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Радни састанак,
договор

(сагласност) –за ИОП
Формирање тимова за израду
ИОП за сваког ученика (1.
разреди, 5. разреди)
Анализа предлога,
прикупљене документације и
иницалних мерења учитеља о
деци којој је потребан ИОП.
Хоризонталног стручног
усавршавања

сарадник
ИОП
тимови

Септембар
ППС

Дискусија,
разговор

Септембар
ППС

Анализа,
Дискусија,
разговор

Тим

Чланови тима

6.10.2015.

Презентација и
излагање,
разговор

Подношење извештаја о раду
ИОП Тимова за свако дете
појединачно - ИОП урађени
Родитељски састанак у
одељењу
Доношење ИОП – усвајање

Октобар
ППС

Дискусија,
разговор

Уршал
Маргарета
, педагог
школе
Тим

Наставници и
учитељи који
су израђују
ИОП
Учитељи, ОС

Октобар

Излагање,
разговор
Договор,
излагање и
усвајање

родитељи

Анализа успеха ученика који
раде по ИОП-у на крају 1.
полугодишта и ревизија ИОПа, израда нових ИОп-а за 2.
полугодиште
Усвајање ревизије ИОП-а

8. – 19.
12.2015.

Анализа,
Дискусија,
разговор

Учитељи,
ОС
Уршал
Маргарета
, педагог
школе
ИОП
тимови

26.12.2015.

Договор,
излагање и
усвајање

Чланови
Наставничког
већа

Рад на
документацији
Састанак

Преглед инклузивне
документације
Доношење нових ИОП-а за 2.
полугодиште - усвајање

08.1.2016.

Анализа,
преглед
Договор,
излагање и
усвајање

Уршал
Маргарета
, педагог
школе
Тим

Чланови
Наставничког
већа

Присуство на
обуци

Дисграфија, дислексија и
поремећаји у говору код деце,
представљање приручника и
материјала „Логопрактика“

16.03.2016.

Презентација,
радионице,
разговор

Радни састанак,
договор, Рад на
документацији
Састанак

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

5. – 10. 6.
2016.

Анализа,
дискусија,
разговор
Договор,
излагање и
усвајање

Уршал
Маргарета
, педгог
школе
Драгана
Џенопоља
ц,
Данијела
Родић
ИОП
тимови

Чланови
Наставничког
већа

Рад на
документацији

Сређивање документације
везане за ИОП

29.-30. 6.
2016.

Уршал
Маргарета
, педгог
школе
Маргарета
Уршал и
Силвија
Шили
Координат
ор

Радни састанак,
договор

Обука

Радни састанак,
Рад на
документацији
Састанак
Састанак

Радни састанак,
договор, Рад на
документацији

Састанак

Састанак

Оцена реализације плана и
програма и рада Тима за ИО,
Евалуација и анализа
инклузивне праксе у школи,
Разматрање предлога рада за
наредну школску годину
Начин праћења остваривања активности:
Носиоци праћења :

26.10.2015.

11.1.2016.

22.6.2016.

1.7.2016.

Преглед,
одлагање,
сређивање
досијеа ученика
Договор,
анализа,
писање
извештаја,
предлози

Учитељи, ОС
и наставници

Чланови
Педагошког
колегијума
Родитељи и
реедукатори

Чланови тима

Заинтересова
ни
наставници и
учитељи
Родитељи

Чланови тима

Чланови тима

Континуирано, детаљна анализа на кварталу и полугодишту
сачињавања ИОП-а и ревизије и извештаја о раду.
Председник тима Шили Силвија и педагог Маргарета Уршал.
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Самовредновање рада

Мере и предлози за унапређење
рада у наредној школској години

Тим за ИО ради вредно и иако нисмо имали реализоване акредитоване
обуке као што смо планирали. Имамо веома много ученика са ИОП-ом
(40), то је представљало проблем у вредновању. Највише проблема смо
имали у сарадњи са наставницима који су први пут имали сусрет са
ученицима који раде по ИОП-у. Хоризонтално стручно усавршавање
(обука о писању профила, иоп плана и ревизије) је показало корисно.
Потребно је у наредној шк. год. проширити тим и поједноставити вођење
и праћење документације везане за ИОП.
Корисно би била обука нових, младих колега о изради инклузивне
документације и методике рада.

3.10.4.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за професионалну оријентацију и
каријерно вођење
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ
ЗА ШК. 2015/2016. ГОДИНУ
Списак чланова
Председник: Слободанка Брандт
Чланови Тима: Маргарета Уршал, Изабела Секе Сабо, Љиљана Кујунџић
Иванковић, Жужана Бурањ, Шандор Јухас, Силард Семи, Милорад Ковачевић,
Кристина Антал Динчић, , Зоран Марковић, Кларика Цинклер, Золтан Бало,
Марија Урбан Маргит,Етел Зуберец и Шандор Тамаш
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: 5, одржано:3
састанака
-Радни договор: планирано 2, одржано 2
-Рад на документацији: планирано 2, одржано 2
Врста
Опис програма/активности
Време
Начин
Носиоци програма Учесници
активности
и место
реализације
Састанак
Израда плана ПО, припрема 20.11.2015.г.,
разговор
Педагог, психолог,
Чланови Тима
радионица
Канцеларија
председница Тима
стручне службе
Радни
Преглед Плана за ПО и
16. 11.2015.г.,
дијалог
Психолог
Психолог
договор
преглед радионица и
Канцеларија
председница Тима председница
предстојећих обавеза
стручне службе
Тима
Састанак
Извештај о реализацији до
12.1.2016.г.,
разговор
Педагог, психолог,
Чланови Тима
сада одржаних радионица
Канцеларија
председница Тима
стручне службе
Радни
Преглед Плана за ПО и
26.1.2016.г.,
дијалог
Психолог
Психолог
договор
преглед радионица и
Канцеларија
председница Тима председница
предстојећих обавеза
стручне службе
Тима
Састанак
Извештај о реализацији
11.6.2016. г.
разговор
психолог,
Чланови Тима
годишњег плана рада
Канцеларија
председница Тима
стручне службе
Начин праћења остваривања активности: извештавање, дијалози и разговори
Носиоци праћења : Маргарета Уршал, Изабела Секе Сабо
Самовредновање рада
План рада Тима за професионалну орјентацију је реализован у складу са
планом. На почетку шк. године направљен је избор радионица које ће се
реализовати са ученицима 7. и 8. разреда, и извршена подела задужења
између одељенских старешина и стручних сарадника. Велика већина
планираних радионица реализована било од стране самих стручних сарадника
или у сарадњи са стручном службом. Иако су сви ученици осмог разреда
тестирани тестовима способности (интелигенције) ниједан ученик се није
одазвао позиву на индивидуално професионално саветовање. Ипак, општа је
оцена да су ученици значај професионалне орјентације и професионалног
иннформисања за избор занимања.
Мере и предлози за унапређење У наредној школској години потребно је ученицима организовати реалне
рада у наредној школској
сусрете са представницима занимања у време кад наставу похађају у
години
послеподневној смени.
Ученицима треба понудити индивидуално професионално саветовање чим
буде познат план уписа.
Ученике је што раније потребно упутити на проверу здравствених способности
код изабраног лекара како би се благовремено искључиле здравствене
контраиндикације за жељена занимања.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ
Програм професионалне оријентације у школској 2015/2016. године реализован је у оквиру часова редовне наставе
(ЧОС, матерњи језик и информатика) и у оквиру неколико ваннаставних активности.
У реализацији Програма ПО учествовали су сви чланови Тима за ПО међу којима је већина прошла базичну обуку за ПО.
Од велике помоћи било је искуство колега који су ово реализовали претходних година, и сва сарадња са Стручном
службом.
Део радионица Програма ПО реализован у оквиру часова наставе (матерњег језика, ликовног и ЧОС-а ) и у њих су били
укључени сви ученици.
Радионице које су реализоване са ученицима 8. разреда су : Представљање програма и портфолија, У свету
интересовања,У свету врлина и вредности , Какав сам у тиму, Мој тип учења, Ја за 10 година – састав из матерњег језика,
Слика савременог света рада и кључне компетенције (ППП и адаптатирани материјал из приручника), Захтеви занимања
–одговарајуће способности и контраиндикације (адаптатирани материјал из приручника), Образовни профили у
средњим школама и план уписа–ППП.
Радионице које су реализоване са ученицима 7. разреда су: Представљање програма и портфолија, У свету
интересовања (материјал из портфолија) , У свету вештина и способности (самопроцена и процена и самоспознајааутопортрет), Какав сам у тиму , Мој тип учења , Ја за 10 година – колаж.
За радионице које су организоване изван часова наставе ( „Пут способности“) само за пријављене ученике (прерађени
материјал из портфолија) ученици су се добровољно пријављивали и присуствовали уз писмену сагласност родитеља.
Наведену радионицу је похађао 51 ученик и то 31 ученик на српском и 20 ученика на мађарском наставном језику. Од
49 ученика који су вратили евалуационе листиће, велика већина је радионице оценила као одличне и корисне за њих. На
радиници се велика већина, њих 47 осећало одлично или добро а два ученика каже да им је било досадно. Великој
већини се допала већина активности а највише: провера чула укуса и дегустирање чоколаде (17 одговора), потом,
провера спретности-држање лопте „медицинке“ (3 одговора), тестирање слуха и чула мириса (6 одговора) и провера
пажње и меморије ( 2 одговора) . На питање да ли су на радионици сазнали нешто ново о себи а њих 20 одговара са „да“
а 5 „можда“ уз навођење конкретних спознаја.
У току другог полугодишта одржани су родитељски састанци за родитеље ученика 8. разреда у присуству психолога
школе (Изабела Секе Сабо) и педагога школе, (Маргарете Уршал и Љиљане Кујунџић Иванковић). На њему су родитељи
информисани о важним корацима при избору будућег занимања ученика, представљени су им програм, циљ и задаци
ПО, чиниоци избора занимања. У разговору са родитељима дате су им и конкеретне препоруке и савети.
Осим одржаних радионица, ученици 8. разреда посетили су Сајам образовања, дане отворених врата у средњим
школама, испробавање занимања и презентацијама средњих школа које су се одржавале у нашој школи и у средњим
суботичким школама. Неколико ученика је ишло на припреме за пријемни испит у Политехничкој школи за образовни
профил ликовни техничар. Ове посете су биле важне за ученике јер су на овај начин имали директан сусрет са
потенцијалном средњом школом и наставним кадром.
Чланови ПП службе су уједно и чланови Тима за ПО па су током целе школске године сарађивали са одељењским
старешинама одржавајући добру сарадњу, заједно са одељењским старешинама, и са родитељима ученика осмог
разреда.
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3.11. Чланови и извештаји комисија школе
3.11.1. Комисија за екскурзије
Комисија за екскурзије је у овој школској години радила у следећем саставу:
Председник: Милица Чубрило
Чланови: Рудолф Вајс;
Хербут Роберт;
Торма Тинде;
Татјана Халиловић.
На свом редовном састанку Комисија је одлучила да у школској 2015/2016. години неће бити организованих
екскурзија. Разлог за овакву одлуку је немогућност школе да организује Јавну набавку за екскурзије. Уместо
екскурзија, ове године су били организовани једнодневни излети и посете културним установама,
дешавањима у граду и околини. Ову одлуку Комисије за екскурзије подржао је Савет родитеља. Извештаји са
излета се налазе у поглављу 5.1

3.11.2.Комисија за културну и јавну делатност
Чланови комисије: Весна Вајс – директор, Шандор Тамаш – проф. музичке културе, Атила Шалата –
проф музичке културе, Арпад Блашко – проф. ликовне културе, Нора Еветовић – проф. ликовне
културе, Теодора Петраш и Луна Градиншћак професори матерњег језика.
Опис програма Време
/активности
Дочек првака
29. август

Св. миса у цркви 14.
Св. Терезије
септембар
Дан школе
21.
септембар

7-11.
октобар
јесен Новембар

Начин

Школа,
фискултурна
сала

Представа:
мали
хор,
оркестар,
рецитовање песме, народни
лес, модерни плес,кићење
фискултурне
сале(чланови
Актива ликовне културе)
Црква
Св. Присуствовање и учествовање
Терезије
у миси (хор и оркестар)
Школа
Предавање о животу и делу
Сечењија Иштвана на првом
часу и Крос РТС-а

Носиоци
Чланови комисије

Чланови комисије
Професори,
чланови комисије
и Спортски савез
Србије
Чланови комисије

Дечја недеља

Школа

Организација Дечје недеље

Сунчана
живота

Геронтолошк
и центар и
Месне
заједнице
Народно
позориште Népszínház

Представа,
мали хор рецитовање песама

Дечје
позориште

Одлазак у Дечје позориште на Наставници,
гледање представе ЕМА у чланови комисије
изведби деце из Драмског
студија Раичевић

Поссета
новембар
Народном
позоришту
на
мађарском
језику
Посета
6.децембар
представи „Ема“
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Место

Чланови комисије

Гледање представе Mágnás наставници,члано
Miska
ви
комисије,
ученици

Божићна
представа

Децембар

Школа

Божићни вашар

децембар

школа/хол
школе,
1.спрат

Дан Светог Саве

27.
јануар

8. март

Пројекат
дани

Школа,
фискултурна
сала

март

школа

Етно- март

школа

Ускршњи вашар

април

школа/хол
школе,
1.спрат

Дан мајки

мај

школа

Републичко
јун
такмичење
мађарског језика
и правописа

школа

Испраћај осмих 06. јун
разреда

Школа,
фискултурна
сала

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

Чланови комисије

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, наставницикоординатори
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 комисије

Чланови Ђачког
парламента
и
њихови
координатори.

Чланови комисије

наставницикоординатори
пројекта

Чланови Ђачког
парламента
и
њихови
координатори.
Чланови комисије

Чланови комисије

Чланови комисије
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3.11.3.Комисија за спровођење завршног испита
Списак чланова
Председник: Весна Вајс, директор
Чланови: Милица Чубрило, заменик директора
Гордана Поњаушић, секретар
Изабела Секе Сабо, психолог
Маргарета Уршал, педагог
Одељењске старешине осмих разреда
У основној школи „Сечењи Иштван“ у Суботици, школске 2015/2016 године, завршни испит је
полагало свих 119 ученика осмих разреда који су завршили школску годину 70 на мађарском
наставном језику и 49 ученика на српском наставном језику.
Ученици су полагали завршни испит из 7 предмета- матерњег 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 учионицама у петак и суботу 24 и
25 априла
Ове школске године ОШ „Сечењи Иштван“ имала је 5 одељења 8. разреда. Три одељења на
мађарском наставном језику:
8/а – 24 уч.
8/б – 21 уч.
8/ц – 25 уч.
три одељрња на српском наставном језику:
8/1 – 23 уч.
8/3 – 27 уч.
120 уч.

Jеднa учениca из 8.1 одељења није остала неоцењена на крају наставног периода, а није изашла ни
на разредни испит.
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 27.08.2015 године.

Председник школске комисије за спровођење завршног испит
Весна Вајс

*Преглед резултата ученика на завршном испиту се налази под тачком 4.2.4.
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3.11.4.Конкурсна комисија
ИЗВЕШТАЈ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2015/2016 школску годину
Због доношења и важења Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава школске 2015/2016 године конкурси су расписани на
одређено време, само ради замене запослених.
Расписани су следећи конкурси:
05.03.2015.
професор биологије - на одређено време - ради замене одсутне запослене преко 60 дана, са 20% од пуног
радног времена – ради замене Вукелић Корнелије.
Одлуком директора примљена је Павловић Милена.
14. 04. 2015.
професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине
на одређено време – ради земене одсутне запослене преко 60 дана, до повратка запослене са породиљског
одсуства, за рад у нижим одељењима у којима се образовно-васпитни рад остварује на мађарском наставном
језику
са 100% радног времена – ради замене Андрее Рожа Сикора
Одлуком директора примљена је Буквић Далиборка.
23. 10. 2015.
Професор српског језика и књижевности
на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запосленог са послова
помоћника директора на послове наставника, а најдуже до 31.08.2016.године, са 40% радног времена, за рад
у одељењима на српском наставном језику – ради замене Милице Чубрило.
Одлуком директора примљена је Луна Градиншћак.
Професор разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запосленог са послова
помоћника директора на послове наставника, а најдуже до 31.08.2016.године, са 60% радног времена – ради
замене Ирене Бурањ.
Одлуком директора примљена је Тимеа Чикош.
професор географије
за рад у одељењима у којима се настава изводи на српском наставном језику
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запосленог са послова
директора школе а најдуже до 12.08.2018.године – ради замене Пајице Башића.
са 60% радног времена.
Одлуком директора примљен је Миленко Илин. Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у одељењу на мађарском наставном језику, ради замене одсутне запослене преко
60 дана, до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.
23. 12. 2015.
Наставник енглеског језика и књижевности у првом циклусу основног образовања и васпитања
на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, са 90% радног времена, за рад у одељењима на српском и
мађарском наставном језику- ради замене Каролине Гајдош.
Одлуком директора примљена је Паулина Миланковић.

КОНКУРСИ КОЈИ СУ У ТОКУ
23. 08. 2016.
Професор српског језика и књижевности
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на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запосленог са послова
помоћника директора на послове наставника, а најдуже до 31.08.2017.године, са 40% радног времена, за рад
у одељењима на српском наставном језику
Професор разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запосленог са послова
помоћника директора на послове наставника, а најдуже до 31.08.2017.године, са 60% радног времена
Конкурс објављен у часопису „Послови“ број 689 од 31. 08. 2016.
Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у одељењу на мађарском наставном језику, ради замене одсутне запослене преко
60 дана, до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.
Конкурс објављен у часопису „Послови“ број 690 од 07. 09. 2016
Поњаушић Гордана
Чубрило Милица
Бурањ Ирен

3.11.5.Комисија за инвентар и наставна средства
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА Комисије за инвентар
ЗА ШК. 2015/16.

Председник: Дунаи Атила (професор разредне наставе)
Чланови:
Зорка Куљић (професор разредне наставе),
Бало Золтан (професор техничког образовања),
Пејовић Изабела (професор разредне наставе),
Кривек Ема (професор разредне наставе),
Ковачевић Салма Ангела (професор разредне наставе),
Ташковић Зоран (шеф рачуноводства),
Илин Миленко (професор географије),
Порколаб Миклош (спремач).

Списак чланова

Број планираних и одржаних
састанака

Бурањ Ирен (помоћник директора).
-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

Опис програма/активности

Време
и место

Начин
реализације

Носиоци
програма

Учесници

Радни
договор

Израде годишњег плана рада
комисије

28.август
2015.
учионица

предлагање,
договарање

Остали чланови
комисије

Састанак

Сумирање предлога чланова
стручних већа о потреби за
набавком наставних средстава
и материјала за потребе школе

друга
анализа и
недеља
сумирање
септембра података
2015.
учионица

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

Радни
договор

Израда формулара за вођење
евиденцје о учесталости
употребе и исправности
наставних средстава.

предлагање,
израда
формулара

Дунаи Атила,
Зорка Куљић

Илин Миленко,
Бало Золтан

Рад на

Анализа и сумирање

друга
недеља
октобра
2015.
учионица
прва

анализа и

Дунаи Атила

Наставници
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Председници
стручних већа
нижих и виших
разреда

материјалу

добијених података о
употреби и исправности
наставних средстава

Састанак

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

Рад на
материјалу

Радни
договор

Израда извештаја о попису

Састанак

Анализа и сумирање
добијених података о
употреби и исправности
наставних средстава

недеља
децембра
2015.
учионица
друга
недеља
децембра
2015.

сумирање
података

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

школе

пописивањ,
унос података
у рачунар,
групни рад

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

Бало Золтан,
Пејовић Изабела,

израда
извештаја
сумирање
података,
групни рад,
анализа и
сумирање
података

Дунаи Атила
Зорка Куљић,

Ташковић Зоран

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

Остали чланови
комисије

договарање,
предлагање

Школски одбор
Управа Школе

учионица

трећа и
черврта
недеља
децембра
2015.
школске
зграде
друга
недеља
јануара
2016.
учионица
трећа
недеља
јуна
2016.
учионица

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.
Самовредновање рада
Комисија за инвентар је веома успешно реализовала планиране активности.Пописна
комисија је на време и без тешкоћа обавила попис.Потешкоћа смо имали у томе што у
пописној листи који се налази у рачуноводству школе не постоји тачна локација о томе
која опрема где се налази, и због тога веома је тешко сачинити тачан пшопис. Нпр. у
пописној листи налази се више врста столова, столица ормана итд. који немају тачну
локацију нити се налази на опреми инвертарски број и поводом тога тешко је одредити о
којој опреми је реч. Веома сам задовољна радом свих чланова Комисије за инвентар.
Мере и предлози за унапређење
Предлог за наредну школску годину: Формулар за попис инвентара допунити ситним
рада у наредној школској години инвентаром, а попис започети раније пошто су наставници заузети писањем
администрација на крају првог полугодишта.
На свау опрему требало би ставити инвертарски број због лакшсег пописа, инвентарску
листу сачинити по разредима.

3.11.6.Комисија за јавне набавке
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Током протекле године спроведене су следеће јавне набавке мале вредности:
НАЗИВ ЈАВНЕ
ПЕРИОД ПОКРЕТАЊА
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАБАВКЕ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Ђачке ужине
Април 2016.
Мај 2016-Мај 2017.
Електрична енергија
Април 2016.
Мај 2016-Мај 2017.
Позиви за достављање понуда објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и на сајту школе.
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3.11.7. Извештај о реализацији годишњег програма рада Комисије за социјалну помоћ за школску
2015/2016. годину
1.Списак чланова Зораје Илдико председник
Нађ В. Ката члан
Лидиа Мезеи члан
Ксенија Перкучин Џелебџић члан
Шванер Илдико члан
Буранј Ирен члан
Саити Рејхана члан
Гордана Поњаушић члан
Весна Вајс директор
2. Преглед свих активности по врстама
-Седница: планирано: 2, одржано 2
-Радни договор: планирано 4, одржано 5
-Рад на документацији: планирано 15, одржано 25
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 обезбеди 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
Током школске године на терет општине бесплатну ужину је добио 344 ученика и 55-60 на терет
школе (донација) зависно од броја ученика који су ишли у боравак
Врста
активности
1.радни
договор

Опис
програма/активности
планирање

2.састанак

Сакупљање
09.2015.
документације првака
и контрола старијиходстрањивање папира
ученика који су
напустили школу
Допуна документације континуирано
и праћење
флуктуације. Уписа –
исписа ученика
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Време
и место
.08.2015.

Начин
реализације
договор

Носиоци
програма
Чланови
комисије

Учесници

Сакуплјаванје Чланови
и преглед
комисије
документације

Разредне
старешине

Преглед
Бурањ
документације Ирен
и ажурираље
списка

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 разредној натави
4.1.3.2. Реализација допунске наставе у предметној настави
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

неостварено

планирано

неостварено

360

360

0

720

719

1

1800

1799

1

1080

1080

0

720

720

0

288

286

1

720

716

4

1800

1800

0

900

900

0

900

900

0

540

536

4

720

720

0

1800

1800

0

900

900

0

900

900

0

540

538

2

720

720

0

1800

1800

0

3780

3780

0

3420

3420

0

1728

1720

7

2880

2875

5

7200

7199

1

остварено

неостварено

планирано

неостварено

0

0

360

360

0

360

360

0

1080

1080

0

720

720

0

0

0

0

720

720

0

360

360

0

1080

1080

0

0

0

0

720

720

0

720

720

0

360

360

0

1080

1080

0

0

0

0

720

720

0

648

1373

0

360

324

0

1080

1080

0

1440

1440

0

1440

1440

0

2448

3173

0

1440

1404

0

4320

4320

0

неостварено

остварено

планирано

неостварено

остварено

РАЗРЕД

планирано
7200

7198

2

360

324

0

7488

7482

5

360

360

0

7740

7736

4

360

351

9

7668

8355

2

360

359

1

30096

30771

13

1440

1394

10

остварено

0

остварено

0

чос

планирано

неостварено

Физичко в

720

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑-1-4

планирано

Музичка к.

720

остварено

планирано

неостварено

ликовна к.

остварено

0

природа и
друштво

планирано

неостварено

900

остварено

планирано

неостварено

900

остварено

планирано

РАЗРЕД

математика

0

УКУПНО НИЖИ ОБАВЕЗНИ
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страни језик

900

свет око нас

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑-14

српски ј. (немат)

900

остварено

планирано

неостварено

мађарски (мат)

неостварено

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑-1-4

остварено

РАЗРЕД

планирано

Српскиј (мат)

4.1.1.2.Реализација часова изборне и факултативне наставе

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑-1-4

планирано

РАЗРЕД

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

360

360

0

108

89

19

72

42

30

180

180

0

360

359

1

216

212

4

72

32

40

360

360

0

288

284

4

108

101

7

108

65

43

360

358

2

324

323

1

144

141

3

180

110

70

360

360

0

1332

1326

6

576

543

33

432

249

183

1260

1258

2

ФАКУЛТАТИВНИ
УКУПНО НИЖИ
ИЗБОРНИ

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

180

180

0

0

0

0

36

36

0

936

887

49

360

360

0

360

359

1

0

0

0

0

0

0

1368

1322

46

432

428

4

360

360

0

0

0

0

0

0

0

1224

1168

56

288

286

2

360

360

0

0

0

0

0

0

0

1368

1294

74

432

429

3

1260

1259

1

0

0

0

36

36

0

4896

4671

225

1512

1503

9

неостварено

неостварено

мађ.јез.др.сред.

остварено

рука у тесту

планирано

2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
народна
чувари природе
традиција

*Детаљан приказ по одељењима у прилогу
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4.1.2.Реализација часова у вишим разредима
4.1.2.1.Реализација наставе из обавезних предмета

планирано

остварено

планирано

остварено

планирано

остварено

неостварено

остварено

неостварено

планирано

неостварено

остварено

неостварено

планирано

324

326

0

540

540

0

432

432

0

432

432

0

576

575

1

324

325

1

468

468

0

504

505

0

252

252

0

576

576

0

324

324

1

432

428

4

504

504

0

252

250

2

272

272

0

204

204

0

408

403

5

340

341

0

170

168

2

1964

1963

1

1176

1179

2

1848

1839

9

1780

1782

0

1106

1102

4

остварено

неостварено

планирано

неостварено

остварено

432

0

216

216

1

216

214

2

0

0

0

864

862

2

252

252

0

504

502

2

504

495

9

0

0

0

1008

1007

1

252

249

3

504

502

2

504

501

3

504

504

0

1008

1006

2

170

170

0

340

342

0

340

338

2

340

339

1

680

681

0

1106

1103

3

1564

1562

5

1564

1548

16

844

843

1

3560

3556

5

остварено

планирано

остварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

неостварено

планирано

неостварено

неостварено
0

0

0

0

432

432

0

432

432

0

5292

5290

5

504

496

8

0

0

0

504

500

4

504

503

1

5904

5880

27

504

503

1

0

0

0

504

500

4

504

504

0

6372

6351

16

340

337

3

340

340

0

340

340

0

340

340

0

4624

4615

6

1780

1768

12

340

340

0

1780

1772

8

1780

1779

1

22192

22136

54

остварено

остварено
432

РАЗРЕД

432

158

неостварено

УКУПНО ВИШИ
ОБАВЕЗНИ

Физичко в.

планирано

Техничко о.

остварено

планирано

432

Хемија

планирано

Математика

остварено

неостварено

Физика

планирано

неостварено

Географија

остварено

неостварено

Историја

планирано

РАЗРЕД

Ликовна к.

0

Биологија

∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑ 58

Енглески ј

540

Музичка к

∑5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑ 58

мађарски (мат)

540

РАЗРЕД
∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑ 5-8

српски (немат)

неостварено

српски (мат)

4.1.2.2.Реализација часова изборне и факултативне наставе и ЧОС
ВЕРОНАУКА/ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
веронаука
веронаука прав
ислам

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑ 5-8

216

214

2

108

108

0

0

0

0

216

216

0

252

252

0

144

144

0

0

0

0

252

252

0

252

251

1

144

144

0

0

0

0

252

252

0

170

170

0

68

68

0

34

34

0

136

135

1

890

887

3

464

464

0

34

34

0

856

855

1

ИЗАБРАНИ СПОРТ
Изабр спортфудбал

2. СТР. ЈЕЗ.
Изабр спорткошарка

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

Немачки језик

216

216

0

216

216

0

0

0

0

432

430

3

252

250

2

216

214

2

0

0

0

504

424

8

252

252

0

252

252

0

0

0

0

504

499

5

170

168

2

170

168

2

0

0

0

340

340

0

890

886

4

854

850

4

0

0

0

1780

1693

16

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

УКУПНО ВИШИ ИЗБОРНИ

неостварено

хор

остварено

информатика

ХОР И ОРКЕСТАР
оркестар

планирано

РАЗРЕД

Изабр спортодбојка

∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑ 5-8

Грађанско в

планирано

РАЗРЕД

Веронаука кат

216

216

0

0

0

0

0

0

0

1620

1616

5

252

212

4

36

36

0

36

36

0

1944

1820

16

252

252

0

0

0

0

0

0

0

1908

1902

6

170

169

1

68

68

0

68

68

0

1394

1388

6

890

849

5

104

104

0

104

104

0

6866

6726

33

159

ФАКУЛТАТИВНИ
Мађарски језик

РАЗРЕД

планирано

остварено

неостварено

планирано

остварено

неостварено

чос

216

218

0

∑-5

216

216

0

252

252

0

∑- 6

288

288

0

252

252

0

∑- 7

144

142

2

170

170

0

∑- 8

0

0

0

890

892

0

5-8

648

646

2

*Детаљан приказ по одељењима у прилогу
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4.1.3.Реализација допунске наставе
4.1.3.1. Реализација допунске наставе у разредној настави
Допунска настава-остварење, ефекти

Број часова
Предмет/наставник

Зораје Илдико 1.д
(мађарски језик,
математика)
Вашархељи Силвиа
(мађарски језик,
математика)1.б
Глигорић Снежана
(српски језик,
математика)1.1

План.

Реализ.

36

36

36
36

36
36

Број ученика
којима је
потребна
допунска
настава
4

4
4

Број ученика који
редовно похађају
допунску наставу

Број ученика код којих је
евидентан напредак услед
похађања допунске наставе

4

4

4

4

4

4

36

36

4

3

3

36

36

4

4

4

36

36

3

3

3

36

36

12

12

11

36

36

11

11

11

36

36

3

3

3

36

36

7

7

7

Торма Тинде (математика, мађарски
језик) 1.ц
Бриндза Мирослава
(српски језик,
математика) 1.4
Дунаи Атила – 1.КМ
(мађарски језик,
математика)
Љиљана Радојчић
(српски језик и
математика) 1/2
Светлана
Михајловић (српски
језик и математика)
1/3
Ксенија Перкучин
(српски језик,
математика) 1.КС
Кобрехел Ленке
Тинде (математика,
мађарски језик) 1.а

Допунска настава-остварење, ефекти

Број часова
Предмет/наставник

Математика,
Буљовчић Илонка
Српски језик,
Буљовчић Илонка

Број ученика
којима је
потребна
допунска
настава

Број ученика који
редовно похађају
допунску наставу

Број ученика код којих је
евидентан напредак услед
похађања допунске наставе

План.

Реализ.

18

18

2

2

2

18

18

2

2

2
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Допунска настава-остварење, ефекти
Број ученика
којима је
Број ученика који
потребна
редовно похађају
Реализ.
допунска
допунску наставу
настава

Број часова
Предмет/наставник

Математика
/Мађарски језик
(Ђенђи Пољаковић
Кираљ)
Математика
/Мађарски језик
(Силвија Шили)
Математика
/Мађарски језик
(Лидија Мезеи)
Математика
/Мађарски језик
(Ангела Гал)
Математика
/Мађарски језик
(Рита Николић)
Математика/Српски
језик
(Куљић Зорка)
Математика/Српски
језик
(Халиловић Татјана)
Математика/Српски
језик
(Јурић Гордана)
Математика/Српски
језик
(Бриндза
Мирослава)
Математика/Српски
језик
(Нађ Варга Ката)

Предмет/наставник
СЈ/МАТ
Ката Нађ Варга - 4. КС
СЈ/МАТ
Весна Рудић - 4.4
СЈ/МАТ
Сузана Мађаревић - 4.3
Српски језик/математика Лидија Миланковић - 4.1
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Пла
н.

Број ученика код којих је
евидентан напредак услед
похађања допунске наставе

36

36

4

4

4

36

34

6

6

6

36

33

4

4

4

36

36

4

4

4

36

36

3

3

3

36

35

6

6

2

36

36

10

8

5

36

36

9

8

5

36

36

2

2

2

36

34

1

1

1

Допунска настава-остварење, ефекти
Број ученика
Број часова
Број ученика који
којима је
редовно похађају
потребна
План.
Реализ.
допунску наставу
допунска настава
36

34

36

36

36

36

36

35

2
8
10
6

Број ученика код којих је
евидентан напредак услед
похађања допунске наставе

2

2

8

6

8

6

6

6

Српски језик/математика
Сања Тонковић - 4.2

36

6

6

3

2

5

5

4

4

4

3

3

3

6

Математика/мађарски
језик Францишковић Ева - 4. КМ
Математика/мађарски
језик
Лилић Елвира - 4.б
Математика/мађарски
језик
Кривек Ема - 4.ц
МЈ/МАТ
Габор Јесенски - 4.д
СЈ/МАТ
Нинослав Пенџић - 4.5

1.1.3.2.

36

36

35
3

36

36
5

36

32
4

36

36

36

36

6
5

Реализација допунске наставе у предметној настави

Годишње тестирање ученика

Није рађено годишње тестирање.
Допунска настава − остварење, ефекти

Број часова
Предмет/наставник

План.

36

Реализ.

36

Српски језик /
Милица Чубрило
Српски језик /
Сузана Буројевић

Српски језик као
нематерњи /српски
језик/ Дамир
Ишпановић
Српски језик /
Милица Огњеновић
Српски језик као
нематерњи/
Андреа Рожа
Сикора
Српски језик као
нематерњи/
Рита Бозоки

36

Број ученика
којима је
потребна
допунска
настава

Број ученика који
редовно похађају
допунску наставу

38
5.р.: 10
8.р.: 28

Ниједан ученик није
редовно похађао
допунску наставу

5.р.: 20
7.р.: 21

5.р.: 4
7.р.: 2

Број ученика код којих је
евидентан напредак услед
похађања допунске наставе
Код оних ученика који нису у
обавези да похађају допунску
наставу, а похађали су је,
примећен је напредак као
последица похађања допунске
наставе
5.р.: 2
7.р.: 2

36

36

21

36

20

6.2.(8 уч.), 6.а (6
уч.), 6.б (4 уч.),
6.ц (5 уч.),
8.а (5 уч.),
8.б (4 уч.), 8. ц (8
уч.)
5.р.: 16
7.р.: 12
3.р.:3
4.р.:5

36

30

36

36

3.р.: 7
4.р.: 6

6.2.(2 уч.), 6.а ( 2уч.),
6.б (1 уч.), 6.ц (2
6.2.(2 уч.), 6.а ( 2уч.), 6.б (1 уч.),
уч.),
6.ц (2 уч.),
8.а (2 уч.), 8.б
8.а (2 уч.), 8.б (0 уч.), 8. ц (3
(0 уч.), 8. ц (3 уч.)
уч.)
5.р.: 1
5.р.: 1
7.р.: 0
7.р: 0

3.р.: 2
4.р.: 2

3.р.: 1
4.р.: 1

3.р.: 2
4.р.: 2

3.р.: 2
4.р.: 2
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Допунска настава-остварење, ефекти

Број часова
Предмет/наставник

Број ученика
којима је
потребна
допунска
настава

Број ученика који
редовно похађају
допунску наставу

Број ученика код којих је
евидентан напредак услед
похађања допунске наставе

План.

Реализ.

Енглески Језик Силард Семи

36

36

12

5

5

Милан Митић

36

36

40

10

7

Хућка Леах Рацхел

36/36

35/35

19

19

12

Паулина Миланковић

36/36

36/36

12

8

3

Кесеги Михајловић
Ана

36/36

33/36

14

14

4

36

33

24

12

12

Леонора
Францишковић

Допунска настава-остварење, ефекти

Број часова
Предмет/наставник

Математика
5.разред/Жужана
Бурањ
Математика
7.разред/Жужана
Бурањ
Математика
6.разред/Јолана
Гунић
Математика
8.разред/Јолана
Гунић
Математика
5.разред/Елвира
Ковач
Математика
6.разред/Елвира
Ковач
Математика
5.разред/Александра
Ступар Брујић
Математика
8.разред/Александра
Ступар Брујић
Математика
7.разред/Александра
Ступар Брујић
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Број ученика
којима је
потребна
допунска
настава

Број ученика који
редовно похађају
допунску наставу

Број ученика код којих је
евидентан напредак услед
похађања допунске наставе

План.

Реализ.

18

18

10

6

4

18

18

15

7

6

18

21

9

5

3

18

19

10

7

4

18

18

10

5

7

18

18

10

5

7

18

17

15

7

5

18

16

10

6

4

18

21

18

9

6

Математика
5.разред/Зоран
Марковић
Математика
7.разред/Зоран
Марковић
Математика
6.разред/Зоран
Марковић
Математика
6.разред/Неорчић
Александар

18

18

14

7

3

18

20

15

8

5

18

21

16

8

4

18

30

17

10

6

Допунска настава-остварење, ефекти

Број часова
Предмет/наставник

План.

Немачки језик,
Анита Такач-Трукли

36

Реализ.

Број ученика
којима је
потребна
допунска
настава

Број ученика који
редовно похађају
допунску наставу

Број ученика код којих је
евидентан напредак услед
похађања допунске наставе

25

25

8.а - 7
5.б - 8
5.ц - 10

2+16

1.1.4. Реализација додатне наставе

Додатна настава
Број ученика
који похађају
додатну наставу
Реализ.
по одељењима

Број часова
Предмет/наставник

ЛИК
Ката Нађ Варга - 4.КС

План.

36

34

Ученици који се
посебно истичу
(име презиме и
одељење)

Резултати које су постигли

Ач Александра,
Милошев Ања,
Славнић Огњен,
4.КС

Друга награда, покрајинско
т.
посебна награда,
међународно т.
похвала, међународно т.

Шимон Давид 4.д

Опшстинско такмичење пласцман

Вукобрат Анђела,
Богдановић Филип,
Петровић Марко,
Радујко Наташа,
Анета Гаши
4/4

-

3
МАТ
Јесенски Габор - 4.д

36

36

СЈ
Весна Рудић - 4.4

36

36

СЈ
Мађаревић Сузана - 4.3

36

36

СЈ/МАТ
Нинослав Пенџић - 4.5

36

4

5

5
Маја Милановић,
Јакша Мердановић,
Милица Релић и
Доминик Леринц
4/5

36

Математика општинско
такмичење, треће место
/
/
/

4
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Српски
језик/математика/природа и
друштво - Лидија Миланковић 4.1
Математика
Францишковић Ева - 4. КМ
Мађарски језик
Кривек Ема - 4.ц

Српски језик/математика/
природа и друштво – Сања
Тонковић - 4.2

36

Стефан Лазаревић
Ника Хјнал

36
10

36

35

36

33

36

Дебреи Дороћа
4.КМ

4
8

36

6

Копас Река 4.ц

друго место АМВ

Иван Милодановић
Мирела Душноки
Исидора Богић

Иван Милодановић:
МАТЕМАТИКА
Прво место на школском
такмичењу
Треће место на општинском
и окружном такмичењу
Похвала на међународном
такмичењу „Кенгур без
граница“
Мирела Душноки
МАТЕМАТИКА
Друго место на школском
такмичењу
Похвала на опшитнком
такмичење
Похвана на међународном
такмичењу „кенгур Без
граница“
Исидора Боћиг
СРПСКИ ЈЕЗИК
Прво место на школском
такмичењу рецитатора

Предметна настава
Додатна настава

Број часова
Предмет/наставник

Енглески језик Силард Семи

План.

36

Реализ.

Број ученика
који похађају
додатну наставу
по одељењима
7

36
15

Милан Митић

36

36

Хућка Леах Рацхел
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36

35

16

Ученици који се
посебно истичу (име
презиме и одељење)
Ана Дудаш - 7.а
Максимилиан
Ивковић - 7.ц
Ања Жигмановић 7.3
Течер Далиа 5/2
Билбија Јована 5/3
Петровић И. Алекса 5/3
Вукајловић Дијана 6/1
Васић Вукашин 6/1
Звекић Данијела 6/1
Еветовић Сара 6/1
Татар Марија 6/2
Рустемовић Јасмин 6/3
Војнић Т. Мила 6/4
Ивковић М. Вивиен 6/4
Тот Теодор 7/4
Балажевић Александра
8/1
Колечевић Лора 4. Ц
Копас Река 4. Ц
Паточкаи Андреа 4. Ц

Резултати које су постигли

-

Балажевић Александра 8/1 –
општинско

Мердановић Јакша 4. 5
Добреи Дороћа 4. КМ
Паулина Миланковић
Кесеги Михајловић
Ана

36

36

36

36

8

8
9

Леонора
Францишковић

36

33

Жигмановић Милица
4. 3
Вукобрат Анђела 4. 4
Нора Чернаји - 6.а
Роберт Сабо - 6.а
Вивиен Киш - 6.ц
Даниела Пап - 8.а

Додатна настава

Број часова
Предмет/наставник
Математика
8.разред/Александра
Ступар Брујић
Математика
5.разред/Александра
Ступар Брујић
Математика
5.разред/Зоран
Марковић
Математика
7.разред/Зоран
Марковић
Математика
6.разред/Зоран
Марковић
Математика
5.разред/Елвира
Ковач
Математика
6.разред/Елвира
Ковач
Математика
7.разред/Жужана
Бурањ
Математика
5.разред/Жужана
Бурањ
Математика
6.разред/Јолана
Гунић
Математика
8.разред/Јолана
Гунић
Математика
6.разред/Неорчић
Александар

Број ученика
који похађају
додатну наставу
по одељењима

Ученици који се
посебно истичу
(име презиме и
одељење)

Резултати које су постигли

План.

Реализ.

18

8

4

3

2

18

8

5

3

2

18

18

12

5

3

18

18

5

4

2

18

19

7

5

3

18

18

10

5

7

18

18

6

3

1

18

18

15

7

2

18

18

8

5

1

18

19

9

5

2

18

18

8

5

4

18

18

7

6

2
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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
ипак један део ученика је похађала часове нередовно- нарочито пре свега због преоптерећености и
због немогућности проналажења адекватних термина (у току недеље нема слободних учионица, а
суботом се одржавају секције, додатна настава, тренинзи, 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.

Предмет/наставник
Српски језик /
Милица Чубрило
Мађарски језик
Теодора Петраш
Мађарски језик
Оршоља Радаковић
Хуста

Математика
Александра Ступар
Брујић
Математика/ Јолана
Гунић

ПРИПРЕМНА НАСТАВА – 8. РАЗРЕД
Број часова
Број ученика који су
Планирани Похађали
План.
Реализ.
да
припремну
похађају
наставу
51
51
20
20
20

35

35

24

20

Напомена

25

20

20

36

36

Сви

30

-

54

36

Сви

60

-

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

Предмет и назив такмичења

Резултати на такмичењима, конкурсима – 1. разред
Име, одељење ученика,
Ранг такмичења
пласман

Ликовна култура.
“Птица фантазије“

Међународни конкурсРумунија

Ликовна култура
„Хранилица за птице“
,,Кенгур без граница,,

Општинско такмичење

,,Кенгур без граница,,
Ликовна култура

Међународно такмичење,
Међународно такмичење
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Међународно такмичење,

Ароксалаши Евелин
3. место, Нађ Дорина похвалница
Цео разред – диплома за
масовно учешће, 1.д
Кисели Дамјанпохвалница
Филеп Давид – III. место
Сент е Дониник – I. место

Име наставника ментора

Вашархељи Силвиа

Зораје Илдико
Глигорић Снежана
Дунаи Атила
Дунаи Атила

Шафрањ Алберта Регина –
II. место
Ташковић Лара – III. место
Ирге Ванеса - награда
Резултати на такмичењима, конкурсима – 3. разред
Предмет и назив
такмичења
Математика – Градско

општинско

Математика – Градско

општинско

Мађарски језик – причање
народне приче
Мађарски језик –
рецитација
Математика – школско
Математика – Кенгур без
граница 2016
Математика – Кенгур без
граница 2016
Математика – Кенгур без
граница 2016
Мађарски језик – Калмањ
Лајош причање народне
приче
Ликовна култура - АМВ
Ликовна култура –
„Сањао/ла сам свет себи“

школско такмичење

Дудаш Жофија (3.а) – 2. м
Жига Давид (3.а) -2. м
Палић Натаниел (3.а) – 3. м
Виола Рената (3.б) похвала
Леа Футо (3.б)похвала
Бајтаи Викторија (3.ц) -3.место

школско такмичење

Пехо Николета (3.б) – 3. место

Силвија Шили

школско такмичење
државно

Абрахам Алекс (3.д) -3. место
Жига Давид (3.а) – похвала

државно

Виола Рената (3.б) похвала
Леа Футо (3.б)похвала
Абрахам Алекс (3.д)

Гал Ангела
Ђенђи Пољаковић
Кираљ
Силвија Шили

Ранг такмичења

државно

Име, одељење ученика, пласман

Име наставника
ментора
Ђенђи Пољаковић
Кираљ
Силвија Шили
Мезеи Лидија

Ангела Гал

међуокружно

Дудаш Жофија (3.а) посебна
диплома

Ђенђи Пољаковић
Кираљ

међуокружно
међународно

Сабо Рац Алберт – 1.место
Шомођи Акош – 1. место
Кереши Вивиен -2. место
Шефчић Себастијан – 3. место
Тот Крисијан – посебна награда
Кереши Вивиен -2. место

Силвија Шили
Николић Рита

Хубер Габриел -4. место
Фајт Жофија – 1.место
Арваи Данијел-2.место
Чепела Киара -3.место
Виола Рената – посебна награда
Футо Леа – посебна награда

Николић Рита
Силвија Шили

Чепела Киара – 1.место
Футо Леа – 1.место
Виола Рената – 1.место
Сел Палма – 1.место
Фајт Жофија – 1.место
Сабо Александар -1.место
Фабијан Валентина – 1.место
Јухас Ноеми -2.место
Пехо Николета -3.место
Силађи Миа – 3.место
Крижов Николета -3.место
Балажевић Алекса (3.1) - 2. место

Силвија Шили

Ликовна култура –
међународно
32.међународна изложба
ситнох животињљ
Ликовна култура – Феникс окружно
Ликовна култура –
међународно
„Сањао/ла сам свет себи“ Мађарска
Ликовна култура –
„Funchestic“ Отвори срце –
ликовни конкурс
Ликовна култура – „Птица
фантазије“ - Румунија

међународно

Математика – Градско

општинско

међународно

Николић Рита

Силвија Шили

Куљић Зорка
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Математика – Кенгур без
граница 2016.
Ликовна култура
/калиграфија
Ликовна култура
/калиграфија
Математика /“Кенгур без
граница“
Ликовна култура

државно

Ликовна култура

међународно

Ликовна култура

међународно

Ликовна култура
/калиграфија

међународно

Предмет и назив такмичења
ликовна култура
ликовна култура
културно-музичка област
(фолклор)
ликовна култура
ликовна култура
математика
математика
Математика – школско
такмичење
Математика – школско
такмичење
Српски језик - рецитовање
Математика
Математика
Математика
Математика – „Кенгур без
граница“
Математика – „Кенгур без
граница“
Мађарски језик - ÁMV
Ликовна култура

Ликовна култура
170

међународно
међународно
међународно
општинско

Станковић Андреј (3.1) - 3. место
Балажевић Алекса (3.1) похвала
Станковић Андреј (3.1)похвала
Љубиша Софрић, 2.КС
прва награда
Дуња Славнић, 3.КС,
Похвала
Дуња Славнић, 3.КС,
Похвала/диплома
Леонел Звекић, 3.КС.
Трећа награда
Дуња Славнић, 3.КС.
Прва награда
Леонел Звекић, 3.КС
Друга награда
Љубиша Софрић, 2.КС
друга награда

Резултати на такмичењима, конкурсима – 4. разред
Име, одељење ученика,
Ранг такмичења
пласман
Огњен Славнић, 4.КС
међународно
Похвала
Дајана Пејовић, 4.КС,
међународно
Прво место
Дајана Пејовић, 4.КС,
покрајинско,међународно
Прво место
Ања Милошев, 4.КС
међународно
Посебна награда
Александра Ач, 4.КС
покрајинско
Друга награда
Маја Милановић , 4.5 Салаи
општинско такмичење
Треће место
Мађар Давид, Гајдош Давид,
школско такмичење
Шимон Роланд друго место
Иван Милодановић 4.2 –
Школско такмичење
прво место
Мирела Душноки 4.2 – друго
Школско такмичење
место
Исидора Богић 4.2 – прво
Школско такмичење
место
Иван Милодановић 4.2 –
Општинско такмичење
треће место
Мирела Душноки 4.2 Општинско такмичење
похвала
Иван Милодановић -4.2 –
Окружно такмичење
треће место
Иван Милодановић 4.2 Међународно такмичење
похвала
Мирела Душноки 4.2 Међународно такмичење
похвала
Окружно такмичење
Копас Река 4.ц - 2. место
Сарић Ноел 4.КМ друго место
Међународно такмичење
Фаркаш Алекс 4.КМ - треће
место
Фаркаш Алекс 4.КМ - друго
Општинско такмичење
место

Куљић Зорка
Ката Нађ Варга
Ката Нађ Варга
Ката Нађ Варга
Ката Нађ Варга
Ката Нађ Варга
Ката Нађ Варга
Ката Нађ Варга

Име наставника ментора
Ката Нађ Варга
Ката Нађ Варга
Ката Нађ Варга
Ката Нађ Варга
Ката Нађ Варга
Нинослава Пенџић
Лилић Елвира
Сања Тонковић
Сања Тонковић
Сања Тонковић
Сања Тонковић
Сања Тонковић
Сања Тонковић
Сања Тонковић
Сања Тонковић
Кривек Ема
Ева Францишковић

Ева Францишковић

Ликовна култура

Општинско такмичење

Мађарски језик

Школско такмичене

Мађарски језик

Школско такмичене

Математика

Школско такмичење

Предмет и назив такмичења
Српски језик

Окружно - учешће

Српски језик као нематерњи

Окружно = 3. Место
Републичко=учешће

Мађарски језик
Општинско такмичење из
мађарског језика и језичке
културе
Републичко такмичење из
мађарског језика и језичке
културе
Мађарски језик
Окружно такмичење из
мађарског језика и језичке
културе
Такмичење
правописа,,ŠIMONJI
ŽIGMOND“ за Карпатску
низију
Причање народне
бајке,,Калман Лајош „

Предмет и назив такмичења
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик

Циболја Анита 4.КМ треће место
Чик Оливер 4.КМ - пласман
на општинско такмичење

Резултати на такмичењима, конкурсима – српски језик
Име, одељење ученика,
Ранг такмичења
пласман
Опш.(учешће)
Александра Берта, 7.3,
Опш. (учешће)
Драгана Илић, 7.3

Српски језик као нематерњи

Предмет и назив такмичења

Сарић Ноел 4. КМ , Дудаш
Едвин 4. КМ ,
Сенте Евелин 4.КМ пласман
Сарић Ноел 4.КМ треће место
Сарић Ноел 4.КМ прво место

Јухас Салма Флорентин, 7.б
Ковач Дарио, 7.б
Салма Тамаш, 7. б
Хорват Адријан, 7.б
Николета Керекеш 8.а

Резултати на такмичењима, конкурсима – Мађарски језик
Име, одељење ученика,
Ранг такмичења
пласман
Општинско
Теркељ Киш Ципора 5/а
2. место
Футо Инес 6/а 3. место
Керекеш Николета 8/а
3. место

Ева Францишковић
Ева Францишковић
Ева Францишковић
Ева Францишковић

Име наставника ментора
Луна Градиншћак

Сузана Буројевић

Дамир Ишпановић

Име наставника ментора
Теодора Петраш
Иштван Балинт

Окружно

Теркељ Киш Ципора 5/а
3. место

Теодора Петраш

Војвођанско

Маша Чила 8/а 2. место

Иштван Балинт

Војвођанско

Немет Петра 5/а 1. место

Теодора Петраш

Резултати на такмичењима, конкурсима – енглески језик
Име, одељење ученика,
Ранг такмичења
пласман
Општинско Александра Балажевић 8/1
Општинско Маринковић Мила 8/3
Општинско Прћић Мила 8/3

Име наставника ментора
Милан Митић
Милан Митић
Милан Митић

Резултати на такмичењима, конкурсима – немачки језик

Предмет и назив
такмичења
Немачки језик

Ранг такмичења
Општинско такмичење

Име, одељење ученика,
пласман
Мартина Кујунџић, 8.3, Ива Бркић, 8.3, Мила Прћић, 8.3, -

Име наставника ментора
Анико Бајус
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Предмет и назив такмичења

Општинско такмичење

Теодор Фодор, 7.ц

Резултати на такмичењима, конкурсима – математика
Име, одељење ученика,
Ранг такмичења
пласман

Математика
Математика

Градско такмичење
Градско такмичење

Математика

Градско такмичење

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика – Кенгур без
граница

Градско такмичење
Градско такмичење
Окружно такмичење
Окружно такмичење
Окружно такмичење
Међународно

Математика – Кенгур без
граница

Анико Бајус

Име наставника ментора

Огњен Тешић,5/1, I.место
Милан Баћић, 5/1 ,
2.место
Тörköly Kiss Czippóra , 5.a,
2.место
Kiss Vivien, 6.c, похвала
Süli Ákos, 7.c, 3.место
Милан Баћић, 5/1, 3.место
Kiss Vivien, 6.c, похвала
Süli Ákos, 7.c, 3.место
Филеп Давид 1.км –
3.место

Александра Ступар Брујић
Александра Ступар Брујић

Међународно

Кисели Дамјан 1.разредпохвслница

Глигорић Снежана

Математика – Кенгур без
граница

Међународно

Жига Давид 3.разред –
похвалница

Пољаковић К. Ђенђи

Математика – Кенгур без
граница

Међународно

Виола Рената 3.разред –
похвалница

Шили Силвиа

Математика – Кенгур без
граница

Међународно

Балажевић Алекса –
3.разред– похвалница

Куљић Зорка

Математика – Кенгур без
граница

Међународно

Славнић Дуња – 3.разред
– похвалница

Нађ Варга Ката

Математика – Кенгур без
граница

Међународно

Штефковић Анђела –
3.разред –– похвалница

Бриндза Мирослава

Математика – Кенгур без
граница

Међународно

Абрахам Алекс –
3.разред– похвалница

Гал Ангела

Математика – Кенгур без
граница

Међународно

Футо Леа - 3.разред ––
похвалница

Шили Силвиа

Математика – Кенгур без
граница

Међународно

Станковић Андреј –
3.разред похвалница––

Куљић Зорка

Математика – Кенгур без
граница

Међународно

Милодановић Иван –
4.разред –похвалница

Тонковић Сања

Математика – Кенгур без
граница

Међународно

Душноки Мирела –
4.разред похвалница

Тонковић Сања

Математика – Кенгур без
граница

Међународно

Рустемовић Јасмин –

Неорчић Александар
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Жужана Бурањ
Ковач Сакач Елвира
Жужана Бурањ
Александра Ступар Брујић
Ковач Сакач Елвира
Жужана Бурањ
Атила Дунаи

6.разред –– похвалница
Математика – Кенгур без
граница

Предмет и назив такмичења
географија
географија
историја
катол. веронаука

Предмет и назив такмичења
Техничко обр.
Техничко обр.
Техничко обр.
Техничко обр.

Предмет и назив такмичења
Физичко васпитање –
Јесењи крос

Физичко васпитање –
Општинско - окружно
такмичење у пливању

Физичко васпитање –
Општинско такмичење у

Међународно

Шили Акош – 7.разред
похвалница

Резултати на такмичењима, конкурсима – друштвене науке
Име, одељење ученика,
Ранг такмичења
пласман
општински/градски
Чила Маша, 8. разред, III
место
општински/градски
Фодор Теодор, 7. р
међународно
Данијела Тот, Река Ботка,
Гуљаш Вивиен, Човић Емили
окружно
2.
место: Хуњади
Кристина, Губић. Г Данијел,
Јурић Ребека сви иѕ 6. а
раѕреда
остали учесници: 6. б раѕред:
Капоста Викторија, Балог
Естер,
6.ц раѕред: Сабо Кристина,
Киш Вивиен, Хуска Кити
5. б:Стипанчевић Николета,
Кокрехел Петра, Мишколви
Мануела, Скленар Викторија
5. а: Слобода Атила,
Месаарош Кевин
5. ц: Рожњик Ален, Шефчић
ЛАура
7. ц: Сабо Моника
7. б: Фењсароши Валентин,
Хорват Адриан
Резултати на такмичењима, конкурсима
Име, одељење ученика,
Ранг такмичења
пласман
Градско
Муратовић Емил, 23.место
Градско
Тачер Далија, 14.место
Општинско
Салма Рихард, 4.место
Општинско
Керекеш Николета

Жужана Бурањ

Име наставника ментора
Ласло Балинт
Хербут Роберт
Ана Х. Хегедуш
Бодић Кристиан, Хермина
Ковач

Име наставника ментора
Невен Брандт
Слободанка Брандт
Јесенски Тибор
Бало Золтан

Резултати на такмичењима, конкурсима – физичко васпитање
Име, одељење ученика,
Ранг такмичења
Име наставника ментора
пласман
Школско
Учествовало је 150 ученика
Наталија Тадић
такмичене
Маја Прћић
Јухас Шандор
Чикош Шандор
Општинско – окружно
Ника Хајнал, 4.1,
Маја Прћић
такмичење
3.место
Ервин Шиша, 4.б,
2. место
Сара Евеотовић, 6.1, 1.место
Урош Бедић, 7.2,
3.место
Општинско
такмичење

Антонија Капоста 8/б
Јелена Пеић 8/3

Наталија Тадић
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одбојци

Физичко васпитање –
Mеђународно такмичење у
малом фудбалу за девојчице
„Bunt Kicker – das
Strassenfussball“ у Минхену, у
Немачкој.

Међународно такмичење

Општинско такмичење у
фудбалу за девојчице

Међyокружно такмичење

Општинско
такмичење
Окружно такмичење

Мартина Орчић 8/3
Габриела Башић П. 8/3
Тијана Мијић 8/1
Јелена Бугарски 8/1
Невена Шапоња 8/1
Пласман: 2.место у групи
Анђела Тркуља, 8.1,
Марија Тркуља, 8.1,
Александра Миловановић,
8.3,
Мартина Кујунџић, 8.3,
Делфина Керестеш,
8.а,
Ива Бркић, 8.3,
Миња Шијачић, 8.3,

Јухас Шандор

Пласман: 1.место
Физичко васпитање –
Школске Олимпијске игре у
Врању

Републичко
Такмичење
-

У пливању

Сара Евеотовић, 6.1
2.место
Ервин Шиша, 4.б,
Без пласмана

-

У фудбалу

Анђела Тркуља, 8.1,
Марија Тркуља, 8.1,
Александра Миловановић,
8.3,
Мартина Кујунџић, 8.3,
Делфина Керестеш,
8.а,
Ива Бркић, 8.3,
Миња Шијачић, 8.3,
Елена Вуковић, 8.1
Пласман: 4.место

-

У џудоу

Михајло Милошев, 7.1,
Јулија Кајари
Без пласмана

Физичко васпитање –
Општинско такмичење у
фудбалу за дечаке
за седме и осме разреде

Општинско
такмичење

Физичко васпитање –
„Лига Су шампиона“ у
фудбалу за девојчице
пети и шести разред

Градско
такмичење
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Маја Прћић

Борис Ваци 7/б
Милош Панић 7/2
Марио Палинкаш 7/ц
Никола Броћиловић 7/2
Данило Јовановић 7/2
Флорентин Ј. Салма 7/б
Јован Тркуља 8/1
Драган Мирковић 8/3
Никола Малиџан 8/3
Ерик Катанчић 8/а
Пласман: 2.место у групи
Мина Машић 5/1
Наташа Коломпар 5/1
Николина Ковачевић 5/1
Јована Нађ 5/3
Кристина Франк 6/б
Силвиа Сенци 6/б
Кристина Сабо 6/ц
Сабина Касиба 5/ц

Јухас Шандор

Јухас Шандор

Пласман: 2. место у групи

Физичко васпитање –
„Лига Су шампиона“ у
фудбалу за дечаке
пети и шести разред

Градско
такмичење

Физичко васпитање –
Пролећни крос - Крос „РТС-а“

Школско
такмичење

Марко Башић П. 6/4
Саболч Мишколци 6/ц
Адам Серенче 6/ц
Борис Балажевић 5/1
Ален Ишпановић 5/3
Мате Имре 5/ц
Огњен Шушњар 6/3
Хунор Хербут 6/ц
Адам Хорват 6/б
Пласман 1. место у групи и 2.
место у завршном пласману
Учествовало је 150 ученика

Чикош Шандор

Наталија Тадић
Маја Прћић
Јухас Шандор
Чикош Шандор

4.2.2.Дипломе
18 ученика осмих разреда је заслужило Вукову диплому (9 на српском и 9 на мађарском наставном језику), и
добили су још 35 посебних диплома као и похвалница. Ђаци генерације који својим успехом, као и својим
понашањем, ангажоваењем и одговорним односом могу бити пример свим ученицима су Даниела Пап (8.а)
Мартина Кујунџић (8.1)

Ученици са Вуковом дипломом
Даниела Пап 8.а
Николета Керекеш 8.а
Лабади Чила 8.а
Алач Агота 8.ц
Шандор Виола 8.ц
Лаћак Адриана 8.ц
Венич Ивет 8.ц
Маша Чила 8.а
Сабо Давид 8.ц

Мартина Кујунџић 8.3
Урош Матковић 8.3
Ива Бркић 8.3
Миња Шијачић 8.3
Александра Балажевић 8.1
Јелена Бугарски 8.1
Мила Прћић 8.3
Орчић Мартина 8.3
Мила Маринковић 8.3

За 5.00 успех од 2-7. разреда подељено је 91 похвалница
4.2.3. Резултати поправних и разредних испита
У јунском испитном року поправни испит су полагала 4 ученика осмог разреда, један из једног и троје из два
предмета. Реализована је припремна настава и ученици су положили све испите са оценом 2.
Разредни испит је организован за свих 12 ученика који су били неоцењени, али се нису одазвали поозиву
стога нису завршили разред и понављају

U avgustovskom ispitnom roku razredni ispit je polagala jedna učenica iz predmeta koje ranije nije učila (страни
језик – енглески и српски језик као нематерњи) , i položila sa ocenom 3.
Popravni ispit у августу je polagao ukupno 28 učenika (17 dečaka i 11 devojčica)
Razred:
Srpski nastavni jezik
Mađarski nastavni jezik
Ukupno
Peti
7
3
10
Šesti
14
2
16
Sedmi
1
1
2
Ukupno
22
6
28
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Njih 17 je upućen na popravni ispit iz jednog predmeta a 11 iz 2 predmeta, tj. organizovano je ukupno 39 ispita.
Po predmetima, popravni ispit su imali:
- iz geografije 13 učenika,
- osmoro iz engleskog jezika
- sedmoro iz fizike
- matematike 6,
- izsrpskog kao nematernjeg 3
- dvoje iz biologije
Jedna učenica se nije pojavila na ispitu. Dva učenika se nije pojavio na drugom delu ispita nakon nedovoljnog uspeha
na prvom delu, odnosno na ispitu iz drugog predmeta kad su iz jednig predmeta dobili jedinicu.
Stoga- tri učenika su neocenjena на поправном испиту.
Ученици који су изашли на испит су постигли следеће резултате:
tri trojke, 22 dvojki i 11 jedinica
Nakon popravnih ispita razred ponavlja 4 petaka, i 7 šestaka, ukupno 11 učenika, a školovanje након успешно
положеног испита u narednom razredu nastavlja 17 učenika
4.2.4. Постигнућа ученика 8. разреда на завршном испиту
Завршни испит је полагало 119 од укупно 120 ученика осмог разреда: 70 ученика на мађарском и 49 ученика на
српском језику. Једна ученица, која је остала неоцењена, није се одазвала позиву на разредни испит те није полагала ни
завршни испит.
Максималан број бодова на тесту из мађарског језика је био 20 , на тесту из српског језика 20 а на тесту из
математике 19. На комбинованом тесту највиши скор је био 18.Минималан број бодова на тесту из мађарског језика је
био 7,5 , на тесту из српског језика 2 а на тесту из математике. На комбинованом тесту најмањи број бодова је био 0.
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Детаљна анализа резултата биће урађена на састанцима стручних већа након објављивања извештаја на сајту
Завода за вредновање калитета образовања и васпитања.
Преглед резултата ученика на завршном испиту приказан је у следећим табелама:

177

178

Успешност ученика осмог разреда при упису у средњу школу на жељени профил:
О укупно 119 ученика који су полагали завршни испит ( 70 ученика на мађарском и 49 ученика на српском
језику), 116 ученика је попуњавало листе жеља у првом уписном року. Једна ученица је остала нераспоређена а осталих
115 ученика су распоређени као што је приказано у табели у прилогу.
Ред.
број
жеље

1.
2.
3.
4.
5.-8.
УКУП
НО

Четворогодишњи
профили
Српски
Мађар.
∑
настав.
настав.
језик
језик
20
44
64
6
6
12
2
1
3
4
4
3
3
35
51
86

Тргодишњи
профили
Српски Мађар.
настав. настав.
језик
језик
3
8
4
7
1
1
3
2
12
17

Укупно
∑

11
11
1
1
5
29

Српски
настав.
језик
23
10
3
5
6
47

Мађар.
настав.
језик
52
13
1
2
68

∑

%

75
23
4
5
8
115

65,22%
20%
3,48%
4,35%
6,96%
100%

Највише је ученика примљено у Техничку средњу школу „Иван Сарић“, укупно 38, затим у ЕСШ „Боса
Миличевић“ уписана су 22 ученика , у Политехничку и Гимназију „Светозар Марковић“ по 13 ученика, у Средњу
медицинску школу 8, у Гимназију „ Костолањи Деже“ и Хемијско-технолошку школу по 7 ученика, у Пољопривредну
школу у Бачкој Тополи- 2 ученика и по један ученик у Средњу техничку школу “Шинковић Јожеф“, Школу за дизајн
„Богдан Шупут“, Гимназију за талентоване ученике „Бољаи“ и Средњу школу „Доситеј Обрадовић“ ( ученик накнадно
примљен и уписан у Гимназију „Паулинум“). Један ученик је уписао школу у иностранству а два ученика нису желела
да наставе школовање.
Дистрибуција ученика по средњим школама и образовним профилима приказана је у следећој табели:
Уписана школа
Техничка школа
“Иван Сарић“
Економска средња школа
„Боса Милићевић“
Политехничка школа
Гимназија
„Светозар Марковић“
Средња медицинска
школа
Гимназија за талентоване
ученике“Деже Костолањи“
Хемијско технолошка
школа
Пољопривредна школа
Средња техничка школа
“Шинковић Јожеф“
Школа за дизајн
„Богдан Шупут“
Гимназија за талентоване
ученике „Бољаи“
Средња школа
„Доситеј Обрадовић“
УКУПНО

Четворогодишњи
профил

Трогодишњи
профил

Укупно

25

63,64 %

13

36,36%

38

33.33 %

13

59,09 %

9

40,91%

22

19,3 %

11

84,62%

2

15,38%

13

11,4 %

13

100%

-

-

13

11,4 %

7

87,5 %

1

12,5%

8

7,02 %

7

100 %

-

-

7

6,14 %

4

57,14%

3

42,86%

7

6,14 %

2

100 %

-

-

2

1,75 %

1

100%

-

-

1

0,88 %

1

100 %

-

-

1

0,88 %

1

100%

-

-

1

0,88 %

-

-

1

100%

1

0,88 %

85

74,56%

29

25,44%

114

100%
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Нисмо задовољни резултатима завршног испита, као ни односом ученика према њему. Многи су закаснили, а
неке смо чак телефоном позивали да дођу. Прибор за тест из математике многи нису донели уз коментар да имају
скромне жеље и не треба им пуно бодова.
Планирамо наредне школске године још раније почети са припремама; организоваћемо интерни пробни
завршни испит у првом полугодишту и настојати да ученике још боље припремимо за завршни испит и за избор средње
школе.
Извештај припремила: Љиљана Кујунџић Иванковић
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∑-1
∑-2
∑-3
∑-4
∑1-4
∑-5
∑- 6
∑- 7
∑- 8
∑виши
1-8

147

ДОВОЉНИ

% добрих

ДОБРИ

% врло добрих

ВРЛО ДОБРИ

% одличних

ОДЛичНИ

% позитивних

ПОЗИТИВНИ

просек

разред

Укупан број ученика

4.2.5.Успех ученика на крају школске 2014/15. године

145

98,6%

0

0

0

0

0

0

0

144

4,43

142

98,6%

81

56,3%

48

33,3%

13

9,0%

0

163

4,03

154

94,5%

72

44,2%

59

36,2%

23

14,1%

0

156

4,03

156

100,0%

60

38,5%

50

32,1%

45

28,8%

2

597

97,9%

213

34,9%

157

25,7%

81

13,3%

2

610
124

3,86

108

87,1%

27

21,8%

53

42,7%

25

20,2%

0

160

3,87

138

86,3%

50

31,3%

44

27,5%

41

25,6%

0

139

3,92

136

97,8%

45

32,4%

46

33,1%

43

30,9%

2

120

3,91

119

99,2%

39

32,5%

41

34,2%

34

28,3%

2

543

3,89

501

92,3%

161

29,7%

184

33,9%

143

26,3%

4

1098

95,2%

374

32,4%

341

29,6%

224

19,4%

6

1153

NEZADOVOLJAVAJUĆI USPEH
sa nezadov uspehom- br.uč

% sa nezadovoljavajućim
usp.

sa 1 nedovoljnom oc. -br.uč.

sa 2 nedovoljne oc.-br.uč.

sa 3 nedovoljne oc.-br.uč

sa 4 nedovoljne oc.- br.uč.

sa 5 nedovoljne oc.- br.uč.

sa 6 nedovoljne oc.- br.uč.

7 i više

Ukupan broj nedov. ocena

Srpski j. - maternji

Mađarski j. -maternji

Srpskij.- nematernji

Engleski jezik

Svet oko nas

Priroda i društvo

Geografija

Fizika

Matematika

Biologija

Nemački jezik

Informatika

nedovoljne ocene po predmetima

1
2

0,7%
1,4%

0
1

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

4
5

1
1

0
0

0
0

1
1

1
2

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

4

9
0

5,5%
0,0%

4
0

3
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

18
0

4
0

0
0

0
0

2
0

0
0

3
0

0
0

0
0

9
0

0
0

0
0

0
0

14

12

2,0%

5

3

0

4

0

0

0

27

6

0

0

4

3

3

0

0 11

0

0

0

13 10,5%
19 11,9%
1 0,7%
0 0,0%

4
4
0
0

0
4
0
0

2
4
1
0

4
1
0
0

2
2
0
0

1
2
0
0

0
1
0
0

49
65
0
0

8
3
0
0

1
1
0
0

1 7
0 12
0 0
0 0

0
0
0
0

0 6 0 12
0 15 17 10
0 0 0 0
0 0 0 0

6
5
0
0

3
3
0
0

2
1
0
0

6,1% 8
3,9% 13

4
7

7
7

5
9

4
4

3
3

1 114 11
1 141 17

2
2

1 19
1 23

0
3

0 21 17 22 11
3 21 17 33 11

6
6

3
3

1
2
3

5
6
7
8

58
1-8

33
45
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бр ученика који имају ИОП

% ИОП

бр. Уч са којима се ради
индивидуализовано

% индивидуализација

неоцењени- број

% неоцењених

2

1,4%

28

19,0%

2

1,4%

∑-2

2

1,4%

16

11,1%

2

1,4%

∑-3

8

4,9%

27

16,6%

8

4,9%

∑-4

10

6,4%

34

21,8%

10

6,4%

∑1-4

22

3,6%

105

17,2%

22

3,6%

∑-5

5

4,0%

15

12,1%

5

4,0%

∑- 6

6

3,8%

14

8,8%

6

3,8%

∑- 7

2

1,4%

8

5,8%

2

1,4%

∑- 8
∑виши

0

0,0%

3

2,5%

0

0,0%

13

2,4%

40

7,4%

13

2,4%

разред
∑-1
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4.2.6.Владање и изостанци ученика

opravdani po učeniku

neopravdani izostanci

neopravdani po učeniku

svega izostanaka

izostanaka po učeniku

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

opravdani izostanci

IZOSTANCI

6062

41,2

1799

12,2

7861

53,5

5241

36,4

314

2,2

5555

38,6

5919

36,3

872

5,3

6791

41,7

7683

49,3

326

2,1

8009

51,3

24905

40,8

3311

5,4

28216

46,3

6784

54,7

1868

15,1

8652

69,8

12828

80,2

5376

33,6

18204

113,8

10034

72,2

1631

11,7

11665

83,9

6309

52,6

729

6,1

7038

58,7

35955
60860

66,2
52,8

9604
12915

17,7
11,2

45559
73775

83,9
64,0

VASPITNE I VASP.
DISCIPLINSKE MERE

dobro

zadovoljavajuće

zadovoljavajuće

neocenjeno

ukupno izrečenih mera

opomena od star

ukor od star

ukor odelj veća

ukor direktora

ukor nastavničkog veća

0,7%
2,8%

0
2

0,0%
1,4%

0
0

0,0%
0,0%

0 0,0%
0 0,0%

2 1,4%
0 0,0%

3
14

2
6

1
6

0
2

0
0

0
0

3
4

156 95,7%
148 94,9%

3
5

1,8%
3,2%

1
3

0,6%
1,9%

4
0

2,5%
0,0%

0 0,0%
0 0,0%

0 0,0%
0 0,0%

9
20

2
0

2
17

1
3

4
0

0
0

Niži 586 96,1%

4

0,7%

6

neocenjeno

dobro

1
4

nezadov.

Vrlo dobro

144 98,0%
138 95,8%

nezadov.

Vrlo dobro

1
2

Primerno

Primerno

VLADANJE

13

2,1%

6

1,0%

0 0,0%

2 0,3%

46 10

26

83,1%
79,4%
83,5%
89,2%

6
8
9
9

4,8%
5,0%
6,5%
7,5%

5
6
8
3

4,0% 5 4,0%
3,8% 16 10,0%
5,8% 3 2,2%
2,5% 0 0,0%

1
0
2
0

4
5
1
1

58 17
73 23
81 36
28 4

20
20
23
19

Viši 453 83,4%
uku 103
pno
9 90,1%

32

5,9% 22

4,1% 24

4,4%

3 0,6% 11 0,08 240 80

45

3,9% 28

2,4% 28

2,4%

5
6
7
8

103
127
116
107

4

0

11 9
17 13
14 6
4 1

1
0
2
0

82 46 29

3

3 0,3% 13 0,08 286 90 108 52 33

3

0,8%
0,0%
1,4%
0,0%

3,2%
3,1%
0,7%
0,8%
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5. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

5.1.Екскурзије - излети
5.2.Извештај о продуженом боравку
5.3.Реализација слободних активности
5.3.1. Реализација рада слободних активности у првом циклусу
5.3.2.Реализација рада слободних активности у другом циклусу
5.4.Рад ученичких организација
5.4.1. Црвени крст
5.4.2.Ђачки парламент
5.4.3. Дечји савез
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5. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
5.1. Екскурзије- излети

Реализовани излети у току школске 2015/16. год.
Разред

Датум реализације

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски старешина

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију

1.а
07.06.2016.
Палић
Кобрехел Ленке
15
Кратак извештај : Деца 1.а разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015-2016.год. ишли су
на једнодневни излет на Палић. Полазак је био у 9.00 испред школе. На Палићу смо стигли око 9.15. Прво
смо се играли на игралишту који је направљен од природних материјала.Након тога смо ишли у шетњу
поред обале језера. Појели смо сладолед у Елити и посматрали смо лепу природу. У слободном времену
играли су се дечје и народне игре. Полазак је био око 13.15. Излет је био веома успешан.

Разред

1.б,1.1

Датум реализације

Одељењски старешина

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију

Вашархељи
17
Силвиа,Глигорић
1.ц
20.05.2016.
Снежана,
16
1.2, 1.3,
27.05.2016.
Торма Тинде
7
Радојчић Љиљана,
7
1.КМ
05.05.2016.
Светлана Михајловић
10
1.КС
05.05.2016.
Дунаи Атила,
3
Ксенија Џелебџић
Перкучин
Кратак извештај : Деца 1.б,1.1,1.ц,1.2, 1.3, 1.КМ, 1 КС разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у
школској 2015-2016.год. ишли су на једнодневни излет на Родин салаш. Полазак је био у 8.00 сати испред
школе. На Родин салаш смо стигли око 8.20. Прво смо се играли на игралишту који је направљен од
природних материјала.Након тога деца су имали радионицу – направили су лоптице од вунице
(оплатање). Добили су ужину – бакин колач и сок. Упознали су се са старим народним играма, а у
слободном времену играли су се спортске игре. Полазак је био око 11.45. Излет је био веома успешан.

Разред

01.06.2016.

Екскурзија/излет
Дестинација

Датум реализације

Родин салаш

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски старешина

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију

1.4
26.05.2016.
Ергела -Келебија
Бриндза Мирослава
8
Кратак извештај : Деца првог разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015-2016. год. Ишли
су на једнодневни излет на Келебију. Полазак је био у 7.30 испред школе. На Ергелу смо стигли око 8
часова. Прво смо се возили кочијама по парку, а затим смо јахали коње.Након ужине – укусних мекика
домаћини су нам показали музеј у коме су изложене кочије, саонице, фијакери и опрема за коња.
Посетили смо шталу са кобилама и ждребади. Деца су уживала у прелепом игралишту и парку Ергеле.
Полазак за Салаи школу је био у 13 часова. Излет је био веома успешан.

Разред
2.1

Датум реализације
31. 05. 2016.

Екскурзија/излет
Дестинација
Рода салаш

Одељењски старешина
Буљовчић Илонка

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
19

Кратак извештај : . Упозвавање деце са начином и условима живљења људи у прошлости на
салашима у околини Суботице. Након ужине деца су имала активости везане за плетење вуне и
обликовање глине. У наставку програма, деца су уражњавала игре као њихови вршњаци некада.
На крају сви посетиоци салаша припремали су оброк у пољским условима, на ватри. Излет је био
веома успешан
185

Разред
2.2

Датум реализације
08. 06. 2016.

Екскурзија/излет
Дестинација
Рода салаш

Одељењски старешина
Исић Ирса

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
21

Кратак извештај : . Упозвавање деце са начином и условима живљења људи у прошлости на
салашима у околини Суботице. Након ужине деца су имала активости везане за плетење вуне и
обликовање глине. У наставку програма, деца су уражњавала игре као њихови вршњаци некада.
На крају сви посетиоци салаша припремали су оброк у пољским условима, на ватри. Излет је био
веома успешан
Разред
2.3, 2,4

Датум реализације
03. 06. 2016.

Екскурзија/излет
Дестинација
РОДА САЛАШ

Одељењски старешина
Дамјановић Маја,
Слаћана Гагић

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
15, 15

Кратак извештај : Упозвавање деце са начином и условима живљења људи у прошлости на
салашима у околини Суботице. Након ужине деца су имала активости везане за плетење вуне и
обликовање глине. У наставку програма, деца су уражњавала игре као њихови вршњаци некада.
На крају сви посетиоци салаша припремали су оброк у пољским условима, на ватри. Излет је био
веома успешан

Разред
2.5

Датум реализације
26.05.2016.

Екскурзија/излет
Дестинација
Ергела -Келебија

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију

Одељењски старешина
Ковачевић Ангела

8

Кратак извештај : Деца трећег разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015-2016.
год. Ишли су на излет на Келебију. Полазак је био у 7.30 испред школе. На Ергелу смо стигли око
8 часова. Прво смо се возили кочијама по парку, а затим смо јахали коње.Након ужине( укусних
мекика), домаћини су нам показали музеј у коме су изложене кочије, саонице, фијакери и
опрема за коње. Посетили смо шталу са кобилама и ждребади. Деца су уживала у прелепом
игралишту и парку Ергеле. Полазак за Салаи школу је био у 13 часова. Екскурзија је била веома
успешна.
Разред
2.а

Датум реализације
18. 05. 2016.

Екскурзија/излет
Дестинација
РОДА САЛАШ

Одељењски старешина
Боршош Ева

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
19

Кратак извештај : Упозвавање деце са начином и условима живљења људи у прошлости на
салашима у околини Суботице. Након ужине деца су имала активости везане за плетење вуне и
обликовање глине. У наставку програма, деца су уражњавала игре као њихови вршњаци некада.
На крају сви посетиоци салаша припремали су оброк у пољским условима, на ватри. Излет је био
веома успешан
Разред
2.б

Датум реализације
27.05. 2016.

Екскурзија/излет
Дестинација
РОДА САЛАШ

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију

Одељењски старешина
Шванер Илдико

8

Кратак извештај : Деца трећег разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015-2016.
год. Ишли су на излет на Рода слаш . Упозвавање деце са начином и условима живљења људи у
прошлости на салашима у околини Суботице. Након ужине деца су имала активости везане за
плетење вуне и обликовање глине. У наставку програма, деца су уражњавала игре као њихови
вршњаци некада. На крају сви посетиоци салаша припремали су оброк у пољским условима, на
ватри. Излет је био веома успешан.
186

Разред
2.км

Датум реализације
05. 05. 2016.

Екскурзија/излет
Дестинација
РОДА САЛАШ

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију

Одељењски старешина
Земко Тамара

5

Кратак извештај : Деца трећег разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015-2016.
год. Ишли су на излет на Рода слаш . Упозвавање деце са начином и условима живљења људи у
прошлости на салашима у околини Суботице. Након ужине деца су имала активости везане за
плетење вуне и обликовање глине. У наставку програма, деца су уражњавала игре као њихови
вршњаци некада. На крају сви посетиоци салаша припремали су оброк у пољским условима, на
ватри. Излет је био веома успешан.
Разред
2.кс

Датум реализације
05. 05. 2016.

Екскурзија/излет
Дестинација
РОДА САЛАШ

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију

Одељењски старешина
Ксенија Перкучин

8

Кратак извештај : Деца трећег разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015-2016.
год. Ишли су на излет на Рода слаш . Упозвавање деце са начином и условима живљења људи у
прошлости на салашима у околини Суботице. Након ужине деца су имала активости везане за
плетење вуне и обликовање глине. У наставку програма, деца су уражњавала игре као њихови
вршњаци некада. На крају сви посетиоци салаша припремали су оброк у пољским условима, на
ватри. Излет је био веома успешан.
Разред
3.а

Датум
реализације
17.05.2016.

Екскурзија/излет
Дестинација
Хајдуково Етно
забавни парк

Одељењски
старешина
Пољаковић К.
Ђенђи

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
19

Кратак извештај :
19 ученика 3.а разреда са 5 родитеља, студентом Учитељског факултета и са разредном старешином
колима су ишли на излет 17.маја 2016. у Етно забавни парк у Хајдуково.
У 8 сати смо кренули испред школе.
Кад смо стигли прво смо доручковали. Затим деца су уживала у прелепом етно игралишту у
забавном парку: дрвене справе, жичара,... играли билијард, стони фудбал, скакали на трамбулину,
возили се малим аутићима,гокарт ...
Око 11 сати пешке смо прошетали према Лудашком језеру где нас је чекало предсавник Удружења
љубитеља природе Рипарија, одржао нам је предавање, погледали смо и прстеновање птица,
упознали се са биљкама средине – били смо прави ,,чувари природе“.
После је следила шетња назад уз освежење- сладолед. Неки су мало јели и опет игра у забавном
парку. У 15 сати смо пошли за Суботицу.
Деца су уживала, прелеп дан, дружење, пролетело време, веома успешан излет.

Број ученика који су
Разред
ишли на
излет/екскурзију
3.б
08.06.2016.
Родин Салаш
Силвија Шили
20
Кратак извештај : Деца 3.б разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015-2016.год.
ишли су на једнодневну екскурзију на Родин салаш. Полазак је био у 8:45 испред школе. На Родин
салаш смо стигли око 9 сати. Прво смо се играли на игралишту који је направљен од природних
материјала. Након тога деца су имали радионицу – направили су лоптице од вунице (оплатање).
Добили су ужину – бакин колач и сок. Упознали су се са старим народним играма, а у слободном
времену играли су се спортске игре. Полазак је био око 13 сати и 45 минута. Екскурзија је била
веома успешна.
Датум
реализације

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски
старешина

187

Број ученика који су
Разред
ишли на
излет/екскурзију
3.ц
20.5.2016.
Родин Салаш
Мезеи Лидиа
14
Кратак извештај : Деца из 3.ц разреда и један родитељ 20.5.2016. су ишла на Родин салаш. Кренули
смо аутобусом испред школе у 7.30 часова.Организатори су нас чекали.Деца су прво доручковала,а
затим су се играла на игралишту. После слободног дружења деца су имала две радионице.Правили
су наруквице од вунице техником пустовања.Учествовали су у дечијим традиционалним
играма.Деца су била почашћена соком и кексом. У 14.45 часова смо се вратили у школу.Деца су
била задовољна.
Датум
реализације

Разред
3.д

Датум
реализације

Екскурзија/излет
Дестинација

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски
старешина

Одељењски
старешина

13.06.2016.

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
14

Посета града (књиговезац, Ангела Гал
Ватрогасна станица, АТД)
Кратак извештај : Деца 3.д разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015-2016.год.
ишли су на једнодневну екскурзију у град, и посетили следеће установе: Књигобезац Шок Габор,
АТД Рентген станица, Ватрогасна станица. Полазак је био у 8:30 испред школе. Деца су се упознала
са поступком повезивања књиге, алатима и са ситоштампом. Разред је обишао Ватрогасну станицу,
упознали су се са ватрогасном опремом и ватрогасним колима. Добили су увид у прошлост
ватрогасаца. У АТД-у су гледали рентген слике, и поступак снимања и развијања рендген филма.
Повратак у школу је био око 13 сати и 15 минута. Обилазак установа је била веома успешна.

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
3.км
05.05.2016.
Родин Салаш
Рита Николић
8
Кратак извештај : Деца 3.км разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015-2016.год.
ишли су на једнодневну екскурзију на Родин салаш. Полазак је био у 8:45 испред школе. На Родин
салаш смо стигли око 9 сати. Прво смо се играли на игралишту који је направљен од природних
материјала. Након тога деца су имали радионицу – направили су наруквице од вунице (оплатање).
Добили су ужину – бакин колач и сок. Упознали су се са старим народним играма, а у слободном
времену играли су се спортске игре. Пре поласка кући деца су пекла сланину на ватри. Полазак је
био око 13 сати и 45 минута. Екскурзија је била веома успешна.
Разред

Датум
реализације

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски
старешина

Број ученика који су
Разред
ишли на
излет/екскурзију
3.1
6.6.2016.
Родин Салаш
Зорка Куљић
29
Кратак извештај : Ученици 3.1 разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015/2016.год.
ишли су на једнодневни излет на „Родин“ салаш. Полазак је био у 8:30 часова испред школе. На
„Родин“ салаш смо стигли око 9 сати. Прво смо се играли на игралишту који је направљен од
природних материјала. Након тога деца су имала радионицу – направили су лоптицу од вуне
техником пустовања . Добили су ужину – бакин колач и сок. Упознали су се са старим дечијим
играма, а у слободном времену играли су спортске игре. Повратак у школу је био у
13.15.часова.Излет је био поучан, занимљив и веома успешан.

Разред
3.2
188

Датум
реализације

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски
старешина

Датум
реализације

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски
старешина

27.5.2016.

Родин салаш

Халиловић Татјана

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
8

Кратак извештај: Дана 27.5.2016. сви ученици од првог до четвртог разреда са 8 учитељица ишли
су на једнодневни излет на Родин салаш. Полазак је био у 9 часова испред школе, удобним
аутобусом Суботица транса. На Родином салашу су нас дочекала три домаћина и организатори
радионица. Након доручка ученици су раздељени на мање групе и организоване су радионице.
Ученици су израђивали наруквице од вуне, техником пустовања израђивали лопте за играње, и
такмичили се у традиционалним играма. У међувремену слободно време проводили су на дечјем
игралишту. Повратак је био око 15 часова.
Излет је био успешан, деца задовољна.

Разред

Датум
реализације

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски
старешина

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
12

3.3
27.5.2016.
Родин салаш
Гордана Јурић
Кратак извештај :
Дана 27.5.2016. сви ученици од првог до четвртог разреда са 8 учитељица ишли су на једнодневни
излет на Родин салаш. Полазак је био у 9 часова испред школе, удобним аутобусом Суботица
транса. На Родином салашу су нас дочекала три домаћина и организатори радионица. Након
доручка ученици су раздељени на мање групе и организоване су радионице.
Ученици су израђивали наруквице од вуне, техником пустовања израђивали лопте за играње, и
такмичили се у традиционалним играма. У међувремену слободно време проводили су на дечјем
игралишту. Повратак је био око 15 часова.
Излет је био успешан, деца задовољна.

Разред

Датум
реализације

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски
старешина

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
8

3.4
26.05.2016.
Ергела-Келебија
Бриндза Мирослава
Кратак извештај : Деца трећег разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015-2016. год. Ишли
су на једнодневну екскурзију на Келебију. Полазак је био у 7.30 испред школе. На Ергелу смо стигли око 8
часова. Прво смо се возили кочијама по парку, а затим смо јахали коње.Након ужине( укусних мекика),
домаћини су нам показали музеј у коме су изложене кочије, саонице, фијакери и опрема за коње. Посетили
смо шталу са кобилама и ждребади. Деца су уживала у прелепом игралишту и парку Ергеле. Полазак за Салаи
школу је био у 13 часова. Екскурзија је била веома успешна.

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
3.кс
5.5.2016.
Родин Салаш
Нађ Варга Ката
3
Кратак извештај : Деца 3.кс разреда ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице у школској 2015-2016.год.
ишли су на једнодневни излет на Родин салаш. Полазак је био у 8,00 часова.По доласку на „Родин
салаш“деца су се упознала са салашом,правилима понашања на игралишту и кратким историјатом
места.Учествовали су у радионицама плетења и грнчарства.Након радионица деца су уживала у
играма из прошлости.Деца су почашћена кексом и соком. Пре поласка кући деца су пекла сланину
на ватри. Повратак у школу је био у 14,00 часова.Деци је било јако лепо.Излет је био веома успешан.
Разред

Датум
реализације

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски
старешина

Разред

Датум
реализације

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски
старешина

4.4
4.КС
4.5
4.КМ
4.3
4.б
4.ц
4.д

27.5.2016.
5.5.2016.
27.5.2016.
05.05.2016.
27.5.2016.
18.5.2016.
20.5.2016.
5.5.2016.

Родин салаш
Родин Салаш
Родин салаш
Родин салаш
Родин салаш
Родин салаш
Родин салаш
Келебијска шума

Весна Рудић
Ката Нађ Варга
Нинослава Пенџић
Францишковић Ева
Сузана Мађаревић
Лилић Елвира
Кривек Ема
Јесенски Габор

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију
16
5
7
9
15
23
20
12
189

4.1
4.2

6.6.2016.
31.5.2016.

Родин салаш
Родин салаш

Миланковић Лидија
Сања Тонковић

19
21

Кратак извештај :
Лидија Миланковић - 4.1
Ученици 4.1 одељења су 6.6.2016. посетили етно салаш „Рода“. Полазак је био у 8:30 испред
школе. Аутобус је кренуо пут салаша где смо стигли у 8:45. Након доручка обишли смо
салаш и уз помоћ аниматора одиграли неколико традиционалних игара. Након тога
уследила је радионица пустовања вуне. Остатак слободног времена деца су провела у игри.
Повратак са излета уследио је у 13:15.
Сања Тонковић - 4.2
Ученици 4.2 одељења су 31.5.2016. посетили етно салаш „Рода“. Полазак је био у 7:40
испред школе. Аутобус је кренуо пут салаша где смо стигли у 7:50. Након доручка обишли
смо салаш и уз помоћ аниматора одиграли неколико традиционалних игара. Након тога
уследила је радионица пустовања вуне. Остатак слободног времена деца су провела у игри.
Повратак са излета уследио је у 13:00.
Францишковић Ева - 4. КМ, Лилић Елвира - 4.б, Кривек Ема - 4.ц и Нађ Варга Ката - 4.КС
У току месеца маја смо организовали полудневни излет на Родин салаш на Маковој
седмици.
Програм излета:
- пријем ученика
- разгледање етно салаша
- доручак
- слободна игра
- радионица (глина и вуна)
- традиционалне игре
- ручак - печење сланине на жару
- игралиште, терен за фудбал
- повратак кући у раним поподневним сатима
Јесенски Габор - 4.д
Дана 5.5.2016. са 12 ученика били смо на излету у Келебијској шуми. За време излета
ученици су упознати са основним карактеристикама Келебијске шуме и са њеном флором и
фауном. Посетили смо и језеро Мајдан. Ученици су играли разне игре у природном
амбијенту. Повратак кући је био у раним поподневним сатима.
Рудић Весна - 4.4 и Сузна Мађаревић - 4.3
Дана 27.5.2016. са ученицима смо учествовали у организованом полудневном излету на
Родином Салашу у Суботици. Наш боравак су организовали аниматори. Након обиласка
етно салаша радиле се радионице по групама и играле се традиционалне игре као што су
повлачење конопца, скакање у џаку, гађање са крпењачама итд. У окиру радионице радила
се пустовање вунице. Деца су имала доста времена и за слободну игру на игралишту етно
салаша и на фудбалским теренима у веома лепом амбијенту.
Пети разреди:
17. мај, једнодневни излет на Лехел салаш, 27 ученика - Роберт Хербут
Октобар, Дечја недеља - Игре без граница, 66 ученика - Милица Чубрило, Миленко Илин, Александра Ступарт Брујић
23. мај, куглање у бовлинг центру Џуманџи, 14 ученика, Александра Ступар Брујић
Окт.2015.С бициклом до Палића 18 ученика, 14.06.2015.Купање на градском базену
Разред
190

Датум реализације

Екскурзија/излет
Дестинација

Одељењски старешина

Број ученика који су
ишли на

излет/екскурзију
6 -2, 4

Септембар 2015.

Град Суботица

Нора Еветовић,
Александра Тадић

36

Кратак извештај : Шетња по граду и околини са разредним старешином, обилазак знаменитости
града(Градска библиотека,Градска кућа, Синагога,музеј, Рајхлове палате...
Кратак извештај : Деца 7 разреда ишли су на једнодневну екскурзију у Макову седмицу, у
априлу.2016.год. Превоз смо организовали тако што су родитељи одвели децу у шуму. Неки
родитељи су и остали помогли у надзору ученика. Деца су се играла, правила пикник, играли
занимњиве игре, такмичили се... Родитељи су организовали превоз деце кући.

Разред
8.c

Датум реализације
23.04.2016.

Екскурзија/излет
Дестинација
Шума Макова Седмица

Број ученика који су
ишли на
излет/екскурзију

Одељењски старешина
Мариа Урбан Маргит

20

Кратак извештај : Деца 8.ц разреда ишли су на једнодневну екскурзију у Макову
седмицу,23.04.2016.год. Полазак је био у 9ч. испред школе.Уз помоћ родитеља колима смо одвели
децу у шуму. Изабрали ссмо лепо место и забављали смо се тамо до 17.00часова.Деца су се
лоптала,шетала и правили смо роштиљ.Биле су присутне и асистенткиње из Немачке.Родитељи су
дошли по нас.Стигли смо кући у 18.30 часова.
5.2.Рад продуженог боравка
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
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, толеранцију,
оспособљавају се за примену разних техника учења, рационално планирање и коришћење времена, развијају
пажњу, самосталност и уредност.
Број уписаних ученика на почетку школске године у боравак у централној згради:
 77 ученика ( 1.разред – 27, 2.разред – 19, 3.разред – 25, 4.разред – 6)

Број уписаних ученика на почетку школске године у боравак у Шабачкој улици:
 77 ученика ( 1.разред – 23, 2.разред – 28, 3.разред – 16, 4.разред – 6)
Програм образовно-васпитног рада у боравку израђен је на основу Правилника о ближим условима
организовања целодневне наставе и продуженог боравка ( „Сл. гласник РС“, БР.77/2014).
Садржаји програма продуженог боравка заснивају се на:
 самосталном раду ученика


садржајима и облицима занимања ученика у слободном времену



слободним активностима

Режим дана – план активности је следећи:
Боравак почиње са радом у 8 сати. Ученици раде домаћи задатак а потом вежбају градиво по потреби
(читање, писање, рачунање). Након тога следи ужина ученика. Око 10,30 започиње заједнички рад ученика по
предвиђеном годишњем плану рада боравка. Ту ученици цртају, секу, лепе, праве радове на одређену тему.
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Ова активност траје око 45 минута. Када ученици заврше са радом, следе слободне активности по избору
(друштвене игре, плес, гледање цртаних филмова...). Око 12 сати (међусмена) када има највише деце,
уколико нам то време дозволи, време проводимо у школском дворишту у заједничкој и слободној игри по
избору деце. У 13,20 друга смена ученика одлази на редовну наставу а ученици који су дошли са редовне
наставе ужинају. Након тога следи израда домаћих задатака. У зависности од броја деце организујемо
слободне активности (одлазак у информатички кабинет, заједнички рад, играње на дворишту... ). Највећи број
ученика кући одлази у периоду од 14,30 до 15,30.
У боравку се радило и са децом којој је потребна додатна подршка. Рад се огледао у развијању социјалне
интелигенције, развијању самопоуздања, у савладавању почетног читања и писања, правилног изражавања,
развијање логичког мишљења, савладавању основних рачунских операција, богаћењу речника.
За децу која су редовито долазила, и са којима је био потребан додатан рад, припремани су додатни задаци у
сарадњи са већином учитеља, стручном службом и дефектолозима.
Ученике смо делили у групе за рад по узрасту. Некој деци довољна је вршњачка помоћ. Уколико је већи број
деце имао исти домаћи задатак, он се израђивао на табли тако што су деца појединачно излазила да раде
задатке па уколико је постојала потреба, додатно се објашњавала израда.

Боравак је променио радно време па од 2.10.2015.. са радом је почињао у 7.30 а завршавао рад у 16 сати. Од
када је боравак променио радно време ниједно дете није дошло пре 9 сати те је на наредном одељенском
већу 29.2.2016. донета одлука да се врати старо радно време од 8 сати.
У боравку у Шабачкој улици 21.10.2015. је одржан тематски дан – Мали истраживачи на тему – Течности.
Тематском дану је присуствовало 30 ученика.
Од 26.10.2015. Биљана Миличић је почела да волонтира у боравку у периоду од 11 до 14 сати.
У току школске 2015/2016 године у продуженом боравку је била обезбеђена бесплатна ужина за децу која су
свакодневно похађала боравак.
У продуженом боравку у Шабачкој улици наилазили смо на проблем нередовног похађања ромске деце иако
је то за њих неопходно.
Почетком школске године боравака је добио 3000 динара за куповину потребног материјала за рад. Купљени
су папири у боји, хамери, фломастери, лепак, туш, водене боје.
Било би добро да се у боравку у Шабачкој улици обезбеди један рачунар у просторијама дневног боравка са
приступом на интернент као и исправан двд пејер.
Потребне су и додатне струњаче које би ученици користили за одмор.
Имамо коректну сарадњу са свим учитељима из колектива као и са педагошко психолошком службом школе
као и библиотеком.
Коришћена су дидактичка средства обезбеђена од старне пројекта ( дидактичка средства,играчке, ИQ боард).
Задовољни смо начином рада боравка, ученици поштују правила рада и режима боравка, спремни су на
договор и сарадњу. Имамо добру сарадњу и са родитељима ученика који похађају боравак. Ипак, имамо
неколицину ученика са који имају дисциплинске проблеме и са својим понашањем ремете рад групе. Такве
проблеме решавамо кроз сарадњу са учитељима и родитељима те деце. Наш рад би био још продуктивнији и
ефикаснији уколико би нам се обезбедила потребна средства и прибор за рад.
Учитељи у продуженом боравку:
Далиборка Буквић, Изабела Пејовић
Даниела Летовић, Тимеа Чикош
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5.3.Реализација слободних активности

Област /предмет

Ликовна култура
Ликовна култура
Српски језик
Ликовна култура
Ликовна култура
Српски језик и
математика
Ликовна култура
Математика
Ликовна култура
Српски језик и
математика

Слободне активности – секције – 1. разред
Фонд часова
Бр. Уч.
Назив секције
планирано/
реализовано

Име координатора

Лепо је стварати!
Лепо је стварати!
Од игре до слова
Лепо је стварати!
Веште руке
Кроз игру до знања

17
17
10
16
3
7

36/36
36/36
36/36
36/36
36/36
36/36

Кобрехел Ленке
Вашархељи Силвиа
Глигорић Снежана
Торма Тинде
Ксенија Перкучин
Светлана Михајловић

Лепо је стварати!
Математичка
радионица
Лепо је стварати!

12
8

36/36
36/36

Зораје Илдико
Бриндза Мирослава

10

36/36

Дунаи Атила

Кроз игру до знања

18

36/36

Љиљана Радојчић

Слободне активности – секције – 2. разред
Област /предмет
(нпр.вештине,
природне
науке,српски ј.)
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе

Област /предмет
Матерњи језик

Природне науке
Ликовна култура,
матерњи јеик
Музичка култура
Ликовна култура
Математика
Комбинација

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

Бр. уч.
( по одељењима и
укупан бр.)

Еколошка радионица
Еколошка радионица
Еколошка радионица
Еколошка радионица
Еколошка радионица
Еколошка радионица
Еколошка радионица
Еколошка радионица
Еколошка радионица
Еколошка радионица

8
20
18
21
19
9
21
14
10
5

Фонд часова
планирано/
реализованп
36\36
36\36
36\36
36\36
36\36
36\36
36\36
36\36
36\36
36\36

Ксенија Пркучин Џ.
Маја Дамњановић
Слађана Гагић
Ирса Исић
Буљовчић Илонка
Ковачевић Ангела
Боршош Ева
Сирак Кинга
Шванер Илдико
Земко Тамара

Слободне активности – секције – 3. разред
Фонд часова
Бр. уч.
Назив секције
планирано/
реализованп
Часови библиотеке
3.а - 19
36/36
3.б - 18
36/34
Математичка
радионица
Уметничке делатности
Плешимо!
Веште руке
Математичка
радионица
Креативна радионица

Име координатора
(имена свих наставника по
секцијама)

Име координатора

3.б – 5

36/36

Дудаш Агнеш
Ђенђи Пољаковић Кираљ
Силвиа Шили
Силвиа Шили

3.ц – 9

36/32

Мезеи Лидиа

3.д – 15
3.км – 8

36/36
36/36

Гал Ангела
Николић Рита

3.1 – 19
3.2 – 12

36/34
36/36

Куљић Зорка
Халиловић Татјана
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више наставних
области
Комбинација
више наставних
области
Математика
Ликовна култура

Област /предмет
комбинација
више наставних
области
ликовна култура
комбинација
више наставних
области
Математика
Математика
комбинација
више наставних
области
Народна
традиција
Ликовна култура
Ликовна култура
Мађарски језик
духовно стваралаштво

Област /предмет
Српски језик

Област /предмет
Мађарски језик

Мађарски језик

Мађарски језик

Област /предмет
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Креативна радионица

3.3 – 13

36/36

Јурић Гордана

Математичка
радионица
Веште руке

3.4 – 8

36/36

Бриндза Мирослава

3.кс – 3

36/36

Нађ Варга Ката

Слободне активности – секције – 4. разред
Фонд часова
Бр. уч.
Назив секције
планирано/
реализованп

Име координатора

Забавна секција

17

36

Весна Рудић - 4.4

Веште руке

5

36

Ката Нађ Варга - 4.КС

забавна секција

9

36

Нинослава Пенџић - 4.5

Математичка секција
Млади математичари

4.1 - 9 ученика
4.2 – 6 ученика

36/36
36/36

Лидија Миланковић - 4.1
Сања Тонковић - 4.2

Забавна секција

17

36/36

Мађаревић Сузана - 4.3

36/36

Лидија Миланковић - 4.1

36/36
36/35
36/36

Лилић Елвира - 4.б
Кривек Ема - 4.ц
Францишковић Ева - 4.КМ

36

Габор Јесенски - 4.д

Вредне руке
Стварајмо
Драмска секција

4.1 – 6 ученика
3.1 – 1 ученик
23
11
9

Шаховска секција

12

Буњевачка секција

Слободне активности – секције – српски језик
Фонд часова
Бр. уч.
Назив секције
планирано/
реализовано
Рецитаторска секција
Укупно: (5.3=1)
13/13
Слободне активности – секције – мађарски језик
Фонд часова
Бр. уч.
Назив секције
планирано/
реализованп
5/а-5
36
Рецитаторска секција
5/б-2
7/а-3
6а-3
36
Језичка секција
6/б-2
8/а-3
8/б-1
8/ц-2
Рецитаторска секција
5/ц-4
18/18
Слободне активности – секције – енглески језик
Фонд часова
Бр. уч.
Назив секције
планирано/
реализованп

Име координатора
Драгиц а Кричковић

Име координатора
Теодора Петраш

Иштван Балинт

Радаковић Х.Оршоја

Име координатора

Друштвене
науке/Енглески
језик
Друштвене
науке/Енглески
језик
Друштвене
науке/Енглески
језик
Друштвене
науке/Енглески
језик

Област /предмет
Немачки језик

Film Club

10-15

36

Силард Семи, Милан Митић,
Леонора Францишковић

Joyful songs

12

36

Кесеги Михајловић Ана

Joyful songs

8

36

Паулина Миланковић

Joyful songs

13

36

Хућка Леах Рацхел

Слободне активности – секције – немачки језик
Фонд часова
Бр. уч.
Назив секције
планирано/
реализованп
Дан немачког језика и
6.разреди
36/36
културе
7.разреди
8.разреди
Нижи разреди

Име координатора
Мариа Урбан Маргит
Анико Бајус
Анита Трукли

Слободне активности – секције – друштвене науке
Област /предмет
(нпр.вештине,
природне
науке,српски ј.)
историја

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

Бр. уч.
( по одељењима и
укупан бр.)

Историјска секција

историја

Времеплов

географија

Секција Милутин
Миланковић

око 14 ученика
укупно
10 – 15 ученика
укупно
25укупно

Област /предмет
Вештине
Вештине

Назив секције
Музичка култура
Ликовна Култура

Фонд часова
планирано/
реализованп

Име координатора
(имена свих наставника по
секцијама)

36

Рудолф Вајс

36

Ана Х. Хегедуш

36

Роберт Хербут

Слободне активности - секције
Фонд часова
Бр. уч.
планирано/
реализованп
40+40+20+10/110
36
40
36

Име координатора
Тамаш Шандор, Шалата Атила
Еветовић Нора, Блашко Арпад

Слободне активности – секције – информатика и техничко и информатичко образовање
Фонд часова
Област /предмет
Бр. уч.
Име координатора
Назив секције
планирано/
реализованп
Техничко обр.
Авио моделарство
7
36
Невен Брандт
Техничко обр.
Израда украсних и
4
36
Слободанка Брандт
употребних предмета
Техничко обр.
Енергетика
5
36
Јесенски Тибор
Техничко обр.
Бродомоделарство
5
36
Бало Золтан
Информатика и рач. Информатичка секција
5
20
Антал Д. Кристина

Област /предмет
вештине

Слободне активности – секције – физичко васпитање
Фонд часова
Бр. уч.
Назив
планирано/
реализованп
Фудбалска
Пети разред: 16 36/36

Шести разред:
12

Име координатора
Јухас Шандор
Чикош Шандор
195

Одбојкашка

Седми разред:
15
Осми разред: 12
Укупно: 55
Седми разред: 5
Пети разред: 5
Шести разред:
14
Осми разред: 7
Укупно: 31

36/36

Наталија Тадић
Маја Прћић

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Секција
„Неговање буњевачке културне баштине“
ЦИЉЕВИ:
 Развијање свести о припадности буњевачком ентитету
 Очување традиције и обичаја нашег народа
 Неговање матерњег језика путем усменог и писменог изражавања
 Неговање и развијање свести о буњевчкој традицији и култури
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ :
 Даље развијање усменог и писменог стваралаштва
 Мотивисање за стваралаштво на матерњем језику
 Упознавање ученика са стваралаштвом на буњевачком језику
 Укључивање ђака у културни живот
 Ангажовање стручних лица у остваривању предвиђених задатака
Ученици који похађају секцију: Жељан Габрић, Николина Плавшић, Михајло Бенеш, Бојана Зиђарев, Јелена
Зиђарев, Дора Сабо, Невена Јовановић, Ана Жупанек.
Одзив деце на часовима ове секције може се оценити као одличан. Број оправданих изостанака је био
веома мали, док неоправданих није ни било.
Заинтересованост деце за рад и учествовање у активностима била је велика и сва деца су показала
задовољство у раду.
Значај ове секције огледа се у томе што се кроз ову врсту наставе деца упознају са језиком, културом
,обичајима и традицијом Буњевачког народа.
Часове ове секције ученици трећег и четвртог разреда похађају истовремено са ученицима виших
разреда. Без обзира на то сва деца су показала висок степен сарадње и вољу за тимским радом.
Активно учествовање и велики одзив деце на овој секцији указује на интересовања деце за проширење
знања и на оне области које нису предвиђене основним наставним планом и програмом.

5.4. Рад ученичких организацдија школе
5.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА Црвеног крста
ЗА ШК. 2015/16.
Списак чланова(име председника
Предцедник: Шванер Илдико
и осталих чланова)
Чланови:Туруш Биачи Рената, Буљовчић Илона,Градишћак Луна,Зуберец Етел
Број планираних и одржаних
Седница: планирано: 4, одржано 5
састанака
-Радни договор: планирано 8, одржано 9
-Рад на документацији: планирано 5сати, одржано 5 сати
-Анализа, евалуација: планирано 4, одржано 5
Врста
Опис програма/активности
Време
Начин
Носиоци
Учесници
активности
и место
реализације
програма
Актиовност,
Безбедност деце у
Септембар,
Предавање Школа у
Први
радни договор саобраћају - Упознавање
учионица
сарадњи са
разреди

радни
договор(2)

седница

радни договор

првака са безбедним
саобраћајем
Међународни дан старијих
особа - Припремање
свечаног програма по
зградама
Превентивно-едукативни
програм – пубертет,сида,
превенција полно преносивих болести, болести
зависности,трговина
људима, насиља
Светски дан детета
Разговор о правима детета

саобраћајном
полицијом
Ученици, МЗ
Пешчара и МЗ
Зорка

Октобар,
Келебија,
Шабачка

Приредба
за баке и
деке

Нижи
разреди

Новембар,
фжебруар, март
Црвени крст и
патронажне
сестре

Предавање

Предавач Ира
Иловац Чила
Хусак, Црвени
Крст

Ученици
5. 7. И 8.
разреда

20. Новембар,
учионица

Тематски
час

Виши
разреди

седница

Дан борбе против пушења
Тематски час

1.Март,
учионица

Тематски
део часа

седница

Прва помоћ
Практични рад

25.Март,
Црвени крст

Обука
ученика

Професори биологије и уч.
виших разреда
Разредне
старешине 7. И
8. разреда
Предавачи
Црвеног крста

седница

Јесен,пролеће,
школа

Сабирни
арци

ЦК у сардњи са
школом

У току маја,
учионица

Ученици
нижих
разреда

Патронажна
сестра

Ученици
наше
школе

радни договор

Полно преносиви
болести,болести
зависности,правилна исхрана
Летовање у Бачкој Паланци

У току
октобра, новембра
, фебруара,и
маја
У току јуна

Израда
ликовних
радова
Предавање

Учитељи и
ученици нижих
разреда

седница

Солидарност на делу
Сакупљање добровољних
прилога
Ликовни конкурс „Крв
живот значи“
Ликовни конкурс
Предавање патронажне сестре

Ученици
7. И 8.
разреда
Ученици
5. И 6.
разреда
Ученици
школе

Летовање

Црвени крст

Радни договор

Предавање трговина људима

У току маја

Радионица

Црвени крст

Радни договор

Сакупљање књига и лектира

Сакупљање

Луна Градишћак

радни договор

Светски дан здравља

У току децембра и
маја
Седми
април,учионица

Два ученика наше
школе
Нижи
разреди
Ученици 6.
и 7. разр.

Тематски
део часа

Учитељи и
ученици нижих
разреда

радни договор

Начин праћења остваривања активности:
Самовредновање рада

Мере и предлози за унапређење
рада у наредној школској години

Нижи
разреди

Континуирано, током школске године. Анализа и евалуација
спроведених активности.
Чланови комисије су лепо сарађивали. Свако је свој део посла савесно урадио.
Председник је био на свим седницама Црвеног крста и детаљно је обавештавао
чланове комисије.
У будуће требамо више ангажовати чланове колектива. Више мотивисати разредне
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старешине код акције СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ.Укључити старији узраст ученика ,
вршњачко учење. Током школске године сарађујемо са Црвеним крстом и
прикључујемо се њиховим активностима.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШК. 2015/16. ГОД.
Списак чланова
КООРДИНАТОРИ: Миленко Илин и Теодора Петраш
ПРЕДСЕДНИК: Георгина Прћић
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА: Ивана Буљовчић
ЧЛАНОВИ: Фани Ферковић и Мате Каса (7/а), Ботка Река и Шаму Антониа (7/б), Шили Акош и Данијела
Тот (7/ц), Ивана Буљовчић и Ребека Кермеш (7/1), Петра Какаш и Миа Ујвари (7/2), Драгана Илић и
Богдан Биљански (7/3), Немања Мишколци и Дадо Бркић (7/4), Верешбарањи Николета и Серезлаи
Анет (8/а), Кристофер Иванић и Георгина Прћић (8/б), Имре Марк и Агота Алаћ (8/ц), Јелена Бугарски и
Тијана Мијић (8/1), Ива Бркић и Миња Шијачић (8/3).
Број планираних и
одржаних
састанака
Врста активности
Састанак Ђачког
Парламента
Дечја недеља

- Седница: планирано:1 одржано 1
-Радни договори: планирано 10 одржано 8
Опис програма/активности

Време
и место
24.9. у школи

Начин
реализације
Тајно гласање

Носиоци
програма
Координа
тор
Чланови
Ђачог
парламен
та

Учесници

Избор руководства
Координатор и
Парламента
чланови
„Дани у боји“ – ђаци и
Октобар,
Учествовање у
Ученици и наставници
наставно особље долазе у
школа
разним
школу у гардероби одређених
активностима
боја; „Ученици мењају
наставнике“ – ученици
организују по један час у току
дечје недеље
БожићноЧланови Парламента
Школа,
Продаја по
Координа Ученици и сви
новогодишњи
продајом ствари у холу школе 22.12.2015.
штандовима у тор и
запослени у школи
вашар
прикупљају новчана средства
холу школе
чланови
Ускршњи вашар
Чланови Парламента
Продаја у холу Координа Ученици и сви
продајом ствари у холу
Школа, април школе
тор и
запослени
школе прикупљају новчана
2016.
чланови
средства
Начин праћења остваривања активности: Дневник Ђачког парламента
Носиоци праћења : координатори
Самовредновање
Све планиране активности Парламента биле су реализоване без већих потешкоћа. Посебно можемо
рада
да истакнемо добру организацију Божићног и Ускршњег вашара у које смо укључили и све ученике
виших као и нижих одељења школе. Добра сарадња Ђачког парламента са управом школе и
учитељицама.
Мере и предлози
Сугерисати одељенским старешинама да приликом избора представника у Ђачком парламенту
за унапређење
поразговарају са својим ученицима и упуте их на послове који их очекују, како би се заиста изабрали
рада у наредној
ученици који су спремни да уложе своје слободно време за квалитетан рад Ђачког парламента; Исто
школској години
важи и за избор председника Ђачког парламента; Веће ангажовање представника у раду са
ученицима који имају потешкоћа у савладавању градива (а који то заиста заслужују); Предложити
члановима парламента да организују по једну радну акцију у сваком полугодишту.

Извештај саставио: Миленко Илин, координатор Ђачког парламента
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5.3. Годишњи план рада Дечјег савеза за шк. 2015/16. год.
Председник: Нинослава Пенџић (професор разредне наставе)
Чланови:
 Маја Прћић (професор физичког васпитања),
 Ирен Бурањ (заменик директора)
 Ангела Гал (професор разредне наставе),
 Силвија Вашархељи (професор разредне наставе)
План рада Дечјег савеза састављен је на првој седници чланова Дечјег савеза на почетку школске
2015/2016. године. План је једногласно прихваћен. План је усмеравао рад Дечјег савеза на развој
иницијативе, самосталности и креативности ученика.
Чланови Дечјег савеза су планирали следеће задатке за 2015/2016. школску годину:
 Учешће на разним манифестацијама и представама у школи и ван ње
 Организовање акција друштвено корисног рада (сакупљање књига, батерија)
 Сарадња са свим секцијама школе
 Учешће у разним такмичењима
 Сарадња са комисијама за јавне наступе и приредбе
Праћење реализације плана Дечјег савеза вршиће се на састанцима где ће се анализирати активности
након реализације, расправљати о предстојећим актуелним програмима, као и организовању и потешкоћама
будућих активности размењивањем корисних информација и идеја.
Чланови Дечјег савеза у свој рад желе да укључе један број ученика или све ученике основне школе
приликом извођења појединих радних, хуманитарних и других акција и манифестација.
Дечји савез планира следеће програме, активности:
Врста
активности
Радни
договор
Састанак
Подела
послова

Радни
договор
Састанак
Подела
послова
Радни
договор
Састанак
Подела
послова
Радни
договор
Састанак
Подела
послова
Радни
договор
Састанак
Подела

Опис програма/
активности

Време
и место

Дечија недеља

5-9. октобар 2015.
Школа и околина.

Организовање
разних
представа

- октобар
- децембар 2015.
-јануар 2016.
-април
Школа или месна
заједница

Конкурси

Током целе школске
године
Школа

Посета
представа

Спортска
такмичења

Начин
- хуманитарна акција
„Динар за дистрофичара“
- позоришна-биоскопска
представа
- сађење садница
- 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
- Ускршњ вашар
- Учешће на разним
ликовним и литерарним
конкурсима

Током целе школске
године
Школа , позориште,
биоскоп

- посета позоришним и
филмским представама
као и представе у самој
школи

Септембар 2015.
Мај 2016.
Наша школа и друге
школе.

- сарадња са школским
секцијама и спортским
клубовима
- посета „Аеро клубу Иван

Носиоци
програма

наставниц
ии
ученици

наставниц
ии
ученици

Учесници

ученици

Ученици

Наставниц
ии
ученици

Ученици

Наставниц
ии
ученици

Ученици

Наставниц
ии
ученици

Ученици
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послова

Радни
договор
Састанак
Подела
послова
Радни
договор
Састанак
Подела
послова

Радни
договор
Састанак
Подела
послова
Радни
договор
Састанак
Подела
послова
Радни
договор
Састанак
Подела
послова
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Космо(п)лов

22-23. април 2016.
Наша школа.

Такмичења

Децембар 2015.
Март 2016.
Школа, Градска
библиотека

Очување
природе

Током целе школске
године
Школа и околина

Јавни наступи

Септембар 2015, јун
2016.
школа

Забавне
активности

Током целе школске
године,
Школа

Сарић“- Биково
-посете спортским
утакмицама
Сарадња са Учитељским
факултетом у Суботици и
њиховим студентима
Организоване разне
радионице , спавање у
школи и гледање звезда
- Учешће на разним
такмичењима
општинског, окружног и
републичког нивоа
- Такмичење рецитатора
„Nemes Nagy Ágnes“
- „Кенгур без граница“ –
међународно такмичење
из математике
- обележавање важнијих
датума – Дан планете,
Дан птица и дрвећа итд.
- шетња у природи,
уређивање околине
- сарадња са комисијом
за јавне наступе и
приредбе

-ведри ученички састанци
(организовање плеса,
игранки )

Наставниц
и,
студенти
и ученици

Наставни
ци,студе
нти и
ученици

Наставниц
ии
ученици

Ученици

Наставниц
ии
ученици

Ученици

Наставниц
ии
ученици

Ученици

Наставниц
ии
ученици

Ученици

6.ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
6.1 Реализација развојног плана за школску 2015/2016. годину
1.1. Реализација програма професионалне оријентације
1.2.
Реализација програма здравствене превенције
1.3.
Peaлизација програма учења језика и припреме за школу

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. 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. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊE НАСТАВНИКА
ЦИЉ: Подизање квалитета подучавања и учења едукацијом наставника, организације самог
наставног процеса уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика и примену принципа из
документа „Смернице“.
АКТИВНОСТИ:
 давање предлога чланова Наставничког већа у вези са стручним усавршавањем;
 обавештавање запослених о предстојећим видовима стручног усавршавања;
 давање упутстава за израду плана стручног усавршавања на нивоу Већа и индивидуалног
плана стручног усавршавања;
 укључивање запослених у актуелне семинаре;
 размена позитивних искустава са семинара у циљу подизања квалитета наставе на виши ниво
(примена савремених метода и облика рада у настави);
 побољшање комуникације међу колегама разменом искустава стечених на разним видовима
стручног усавршавања;
 мотивисати наставнике да стекну звање ментора, саветника и вишег педагошког саветника;
 омогућити приказ објављених стручних чланака, стручних књига и уџбеника на састанцима
стручних органа.
Реализовано (исходи, промене које су се десиле у циљној популацији)
Чланови Наставничког већа су на почетку школске године дали своје предлоге о стручном
усваршавању у предстојећој школској години.
Сви наставници су на првом Наставничком већу упознати са начином израде индивидуалног
плана стручног усавршавања, као и са начином интерног усавршавања. Израђени су обрасци
праћења интерног усавршавања које наставници попуњавају и држе у својим портфолијима. Такође,
наставници су упознати са начином стицања звања ментора, саветника и вишег педагошког
саветника.
Израђен план индивидуалног стручног усавршавања има 58 (63,7%) наставника. На основу
анкете која је спроведена на крају школске године, 79 (86,81%) наставника је рекло да су на
састанцима Актива и Већа размењивали искуства стечена на разним видовима стручног
усавршавања.
У току школске 2015/2016. године наши запослени посетили су око 33 различита семинара.
На основу резултата анкете која је спроведена на крају школске 2014/2015. године у којој су
наставници дали предлог да се реализује семинар који ће се односити на израду индивидуалног
образовног плана, у школи је одржано једно интерно стручно усавршавање. Ово усавршавање под
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називом „Обука за писање ИОП-а“ 6. 10. 2015. године одржала је Маргарета Уршал, педагог школе.
Обуци је присуствовало 37 наставника.
У нашој школи одржано је предавање на тему Дисграфија, дислексија и поремећаји у говору.
Такође је представљен приручник „Логопрактика“. Овом усвршавању које је било одржано 16. 3.
2016. године присуствовало је 25 учитеља.
Захваљујући разменама искустава стечених на разним видовима стручног усавршавања,
побољшана је комуникација међу колегама. Наставницима је био омогућен приказ стручних
чланака, књига и уџбеника, али нико од запослених то није учинио.
Прилози: Школска евиденција и уверења о учешћу на семинарима налази се код заменика
директора, као и у портфолијима наставника.
Препоруке: У наредном периоду наставити стручно усавршавање запослених према предвиђеном
плану. Потребно је организовати више семинара у школи којима ће присуствовати сви наставници.
Такође је потребно да сви наставници израде индивидуални план стручног усавршавања.
2. ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ – РАЗМЕНА ИСКУСТАВА СА КОЛЕГАМА
АКТИВНОСТИ:
- одржавање угледних и огледних часова (најмање један у току школске године);
- реализација угледних и огледних часова применом савремених метода и облика рада са
посебним акцентом на примени диференцираног рада и уважавање принципа
индивидуализације;
- укључивање наставника почетника као сарадника код наставника ментора у реализацији
угледних часова;
- преношење и примена знања стечених на разним видовима стручног усавршавања;
- посета бар једног угледног или огледног часа у току једне године код колега;
- посета угледног часа код учитеља ментора држаног студентима и приправницима;
- анализа угледних часова, размена искустaва, идеја, саветовање;
- размена успешних припрема и материјала коришћених у реализацији угледног часа.
Реализовано (исходи, промене које су се десиле у циљној популацији)
У току школске 2015/2016. године одржан је 71 (78%) угледни/огледни час. Од тога у нижим
одељењима 39 часова, а у вишим одељењима 32. Сви часови су одржани уз примену неких од
савремених метода рада, као и уз примену диференцираног облика рада.
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Преглед одржаних огледних/угледних часова школске 2015/2016.
године

10
8
6
4
2
0
Нижа одељења
Српски језик
Енглески језик
Математика
Чувари природе
Географија
Физико васпитање
Физика
Музичка култура
Хемија

Виша одељења
Мађарски језик
Немачки језик
Природа и друштво/Свет око нас
Српски језик као нематерњи
Информатика и рачунарство
Историја
Ликовна култура
Биологија

Угледним/огледним часовима присуствовале су колеге које су уједно и сачиниле протокол
посете часовима.

Захваљујући посетама угледним/огледним часовима, побољшана је комуникација међу
колегама. Колеге су међусобно размењивале материјале и идеје са часова.
За све приправнике у школи организован је менторски рад према важећим прописима. Седам
наставника је завршило свој приправнички стаж, док шест наставника чека позив за полагање
стручног испита.
Учитељи ментори су одржали 4 угледна часа студентима са Педагошког факултета у Суботици.
Сваке недеље студенти реализују часове из Математике и Природе и друштва/Света око нас.
Наставници виших одељења одржали су 22 часа ученицима четвртих разреда. Циљ ових часова је
био да се ученици упознају са предметним наставницима како би лакше пребродили прелазак из
разредне у предметни наставу.
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Прилози: Писане припреме наставника и протокол посете угледних/огледних часова налазе се у
архиви Стручне службе.
Детаљни извештај о раду са студентима налази се код ментора-координатора.
Препоруке: Даље наставити планиране активности у циљу подизања квалитета наставе и учења.
3. ПРИМЕНА ПРИНЦИПА ИЗ ДОКУМЕНТА „СМЕРНИЦЕ“ КОЈИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТОМ
„РАЗВИОНИЦА“
АКТИВНОСТИ:
- реализација задатака постављених пројектом „Развионица“;
- обучавање наставника за примену савремених наставних средстава и материјала;
- свакодневна примена савремених наставних средстава, уређаја, материјала у васпитнообразовном процесу;
- примена диференцираног рада у свакодневној пракси;
- оперативне планове и наставне припреме структурирати према исходима који омогућавају
достизање образовних стандарда;
- резултате постигнућа ученика усмерити на структурирање припрема за час и корекцију
планова;
- наставак започетих инклузивних активности са ученицима који су из осетљивих група;
- повезивање са другим школама и институцујама које се баве заштитом и пружањем додатне
подршке деци којој је она потребна;
- интензивирање сарадње са родитељима чија деца раде по инклузивном програму;
- израда ИОП 3 за даровите ученике.
Реализовано (исходи, промене које су се десиле у циљној популацији)
Задаци који су били постављени пројектом „Развионица“ делимично су реализовани.
Наставници и учитељи су се трудили да наставу унапреде применом пројектне методе, тематских
дана и наставе која је усмерена ка развијању компетенција.
Према спроведеној анкети од 91 наставника њих 74 оперативне планове структуира према
исходима који омогућавају достизање образовних стандарда док њих 17 то не чини. Такође 75
наставника врши корекцију планова и припрема за час у зависности од резултата постигнућа ученика
док њих 16 то не чини.
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Велики број наставника је прошле школске године завршило обуку „ИКТ“, што им је
омогућило да наставу осавремене уз примену нових технолошких комуникација.
Нова наставна средства су им омогућила да лакше примене диференцирани облик рада у
настави као и да користе поступке индивидуализације у настави (мисли се на различита
прилагођавања наставног процеса према способностима ученика).

Током године настављена је сарадња са Интерресорном комисијом и Центром за социјални
рад. Добра сарадња са основном и средњом школом „Жарко Зрењанин" није настављена због
проблема у финансирању додатне подршке коју су њихови стручњаци пружали нашим ђацима.
Пошто нам је ова подршка неопходна, покушаћемо у наредном периоду да успоставимо
сарадњу са њиховим стручњацима барем у виду консултација.
У току школске 2015/2016. године израђено је 35 ИОП-а, од тога 13 у вишим одељењима и 22
у нижим одељењима. Ни за једног ученика није израђен ИОП 3.
Наставу кроз неки облик индивидуализације прати 145 ученика, од тога у нижим одељењима 105
ученика, а у вишим 40 ученика.
Прилози: Израђени ИОП и ревизије се налазе у Стручној служби.
Препоруке: Наставити даљи рад на интезивирању сарадње са родитељима чија деца наставу
похађају по индивидуално-образовном плану, као и на реализацији задатака постављених пројектом
„Развионица“. У наредном периоду неопходно је снимање стања и ученика за које треба сачинити
ИОП 3.
4. ПОДИЗАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
Активности:
- активности са ученицима на реализацији програма Учење-учења;
- организација часова наставе на различите начине: организовање часова активне наставе,
рефератске наставе, истраживачке наставе, пројектне наставе...;
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задавање разних активности ученицима у наставном процесу;
оспособљавање ученика за самооцењивање и процењивање свог рада, али и рада других
ученика;
- реализација петофазног модела професионалне оријентације са ученицима 7. и 8. разреда;
- реализација школског програма спорта и спортских активности;
- реализација превентивних активности у оквиру програма заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, као и превенције других облика ризичног понашања;
- реализација програма социјалне и здравствене заштите ученика;
- реализација програма заштите животне средине;
- реализација десетодневног програма учења српског језика и припреме за школу;
- планирање и спровођење завршних испита у 8. разредима, као и годишњих и иницијалних
тестирања ученика у осталим разредима;
- анализа резултата ученика на завршном испиту и годишњем тестирању.
Реализовано (исходи, промене које су се десиле у циљној популацији)
Према анкети коју је попунио 91 наставник, осамдесет четири наставника је реализовало
програм Учење-учења са својим ученицима. Осамдесет шест наставника реализује наставни процес
кроз активну наставу, рефератску наставу, истраживачку наставу и пројектну наставу. Седамдесет
седам наставника је ученицима задавало истраживачке задатке, кроз које су они били реализатори
дела часа. Осамдесет седам наставника ученике ставља у субјекатску позицију на часу што зависи од
наставне јединице, предмета и одељења. Такође, осамдесет девет наставника је оспособљавало
ученике за самооцењивање како сопственог рада, тако и рада других ученика.
Активности које су везане за реализацију петофазног модела професионалне оријентације
спроведене су у другом полугодишту. Овим активностима су били обухваћени ученици седмих и
осмих разреда. У седмим разредима реализовано је 10 радионица, а у осмим разредима шест.
У циљу реализације превентивних активности у оквиру програма заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у нашој школи су, као и претходних година, реализоване спортске
активности, „Кутија поверења“ и реализован је пројекат „Различитост сад заједништво гради“
усмерен на неговање интеркултуралности. Поред ових активности наши ученици су присуствовали
великом броју позоришних представа које су биле организоване у нашој школи. Најзначајнија
представа је одржана 27. 5. 2016. у одељењу 7/2 под називом „Вршњачко насиље". Ова представа је
организована од стране фондације „Тијане Јурић".
У току године одржано је 20 предавања која су се односила на здравствену заштиту ученика.
Овим предавањима присуствовали су како ученици нижих одељења, тако и ученици виших
одељења. На једном од предавања присуствовали су и родитељи ученика.
У оквиру програма школског спорта и спортских активности у току ове школске године
реализоване су: Недеља спорта (једна у првом полугодишту и једна у другом полугодишту), јесењи и
пролећни крос, Окружно такмичење у малом фудбалу, Општинско такмичење у одбојци, Дан
изазова, фудбалска утакмица између наставника и ученика, Општинско и Окружно такмичење у
шаху, крос РТС -а, као и многе друге спортске активности.
Наша школа се труди да током године помогне ученицима који су слабијег материјалног
стања. Од новца који је школа добила преко донације финансира се око 90 ђачких ужина.
И ове школске године, наша школа је учествовала у низу хуманитарних акција: „Црвени крст”,
„Динар за дистрофичара”, прикупљање играчака за децу „Колевке”, божићни и ускршњи, вашар као
и прикупљање новогодишњих пакетића за ученике наше школе (ову акцију спровео је Ђачки
парламент).
У подручним школама реализована је акција „Дрво по дрво”. Кроз ту акцију ученици Шабачке
и Салаи школе су дали свој допринос заштити животне средине.
Крајем августа месеца у подручној школи реализован је десетодневни програм учења српског
језика и припреме за школу у сарадњи са ромским асистентом.
Иницијално тестирање је спороведено на почетку школске године, али не у свим одељењима.
Годишње тестирање ученика спровело је 53 наставника.
-
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Завршни тест је требало да полаже 120 ученика, а изашло је на полагање 119. Сви ученици су
положили завршни испит и уписали се у неке од жељених средњих школа.
Прилози: Извештај Тима за заштиту ученика од злостављања и занемаривања налази се у Стручној
служби. Детаљни извештај о активностима које су реализоване у школској 2015/2016. години налази
се код заменика директора.
Препоруке: У наредном периоду наставити активности према предвиђеном плану.
5. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У
ЦИЉУ ЗАДОВОЉАВАЊА РАЗЛИЧИТИХ ПОТРЕБА УЧЕНИКА И НЕГОВАЊЕ САРАДЊЕ, ТОЛЕРАНЦИЈЕ...
Циљ: Развијање и неговање мултикултуралности и интеркултуралности у оквиру наставе и
ваннаставних активности.
Активности:
- прикупљање предлога од стране наставника за врсте слободних активности и сачињавање
листе слободних активности;
- реализација слободних активности у нижим разредима према интересовањима деце;
- организовање секција за више разреде према интересовањима кроз пројекте;
- организација спортских манифестација за ученике у циљу неговања толеранције;
- реализација пројеката у настави историје, географије који имају за циљ неговање
мултикултуралности.
Реализовано (исходи, промене које су се десиле у циљној популацији)
Од укупног броја деце у нижим одељењима слободне активности похађа 438 ученика, док у
вишим одељењима слободне активности похађа 609 ученика.
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Слободне активности - ДРУГИ РАЗРЕД
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Слободне активности - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
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Слободне активности - ВИШИ РАЗРЕДИ
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Слободне активности - ВИШИ РАЗРЕДИ
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Најзначајни и највећи пројекат у претходном периоду био је „Различитост сади заједништво
гради“ који је усмерен на неговање интеркултуралности и спроводи се већ четврту годину заредом.
Успешно су реализоване активности предвиђене пројектом, а завршница пројекта је била
организована као велика приредба посвећена интеркултуралности, као ликовна изложба, изложба
плаката из области језика, културе, обичаја и музике, као и националних јела Срба, Мађара, Рома,
Буњеваца и Хрвата. Организован је и округли сто на коме смо имали представнике националних
већа и конструктиван дијалог посвећен интеркултуралности.
Уместо једног од планираних пројеката у првом полугодишту, Дан школе је организован кроз
пројекат „Пројектни дан“. Ученици су кроз своје радове представљали живот и рад Иштвана
Сечењија. Сви предметни наставници су дали свој допринос овом пројекту кроз свој предмет.
У сарадњи са Учитељским факултетом одржан је пројекат „Космоплов“ који је наша школа
организовала 22. и 23. априла. Циљ пројекта је био развијање радозналости и заинтересованости
ученика за једну од најстаријих наука астрономију.
У новембру месецу у нашој школи је одржано међународно тамичење из историје. Ово
такмичење је такође било значајно због неговања мултикултуралности.
Прилози: Документација о пројектима налази се у Стручној служби.
Препоруке: Наставити неговање толеранције међу ученицима. Више се посветити реализацији
различитих пројеката који негују интеркултуралности.
6. ИНТЕНЗИВИРАЊЕ САРАДЊЕ ШКОЛЕ И ШИРЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Циљ: Интензивирање сарадње са широм локалном заједницом, промоција школе и пројектни
маркетинг.
Активности:
- интензивирање сарадње са институцијама локалне заједнице у наставним и ваннаставним
активностима;
- интензивирање сарадње са Учитељским факултетом у Суботици, као и са другим
високошколским установама наставничког усмерења;
- организовање Дана отворених врата за родитеље;
- организовање јавног часа за родитеље;
- организовање родитељских састанака кроз радионице, радне групе;
- реализација креативних радионица за родитеље, ученике и наставнике;
- заједничке радне акције на уређењу школе и школског дворишта;
- интензивирање сарадње са предшколским установама у циљу промовисања школе;
- наставак еурорегионалне сарадње са школом из Сегедина, Арада и Темишвара.
Реализовано (исходи, промене које су се десиле у циљној популацији)
У току школске 2015/2016. године планирано је и одржано 9 Дана отворених врата школе. Највећи
број посета родитеља је био у нижим одељењима.
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ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ДЕЦЕМБАР МЕСЕЦ
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Питања за родитеље - посета Дана отворених врата
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Јавни час за родитеље организовао је 61 наставник. Родитељске састанке кроз радионице, радне
групе или групни родитељски састанак одржало је 27 наставника.
Двадесет наставника је организовало креативне радионице за родитеље. Двадесет осам наставника је у
сарадњи са родитељима организовало радну акцију са циљем уређења школе и школског дворишта.
Стручна служба је одржала тематске родитељске састанке у одељењима четвртих разреда. Циљ
ових састанака је био припрема ученика за прелазак из разредне у предметну наставу.
Настављена је сарадња са Учитељским факултетом у Суботици. Ове године одржали смо Дан за
студенте са Учитељског факултета на мађарском наставном језику.
Захваљујући добром менторском раду наших учитеља, побољшана је сарадња са Учитељским
факултетом и на другим пољима образовања. У децембру месецу студенти су били на хоспитовању
(праћење наставе свих предмета). Од 9. 5. 2016. до 20. 5. 2016. Године студенти су били на двонедељној
дидактичкој пракси (шест студената код шест ментора).
У марту месецу је одржан Дан броја ПИ. Ученици трећег и четвртог разреда на мађарском
наставном језику су били позвани на Факултет на математичке радионице и предавања.
Дана 9. 6. 2016. Године одржан је Дан детета: ученици на мађарском наставном језику су били позвани на
дружење са студентима Факултета.
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Настављена је еурорегионална сарадња са школама из Сегедина, Темишвара и Арада. Одржан је
ликовни конкурс под називом „Обичаји мога краја“.
У подручним школама организоване су акције садње дрвећа. Школа на Келебији је добила
прелепе дрвене клупе које су наставници заједно са родитељима поставили.
Наставили смо сарадњу са предшколским установама у циљу промовисања школе. Ове године
посетили смо предшколске установе које се налазе у нашој околини. На тај начин смо наставили успешну
сарадњу са васпитачима и родитељима будућих првака.
Као и сваке школске године наставили смо сарадњу са институцијама локалне самоуправе.
Најбољу сарадњу смо имали са Дечјим позориштем, Зоолошким вртом на Палићу, Хигијенским заводом
Суботице, центром Експекто, Дечјим диспанзером и Месним заједницама „Пешчара", „Ново село" и
„Зорка".
Прилози: Детаљни извештај о активностима које су реализоване у школској 2015/2016. години налази се
код заменика директора.
Препоруке: Наставити сарадњу са школама из Сегедина, Арада и Темишвара и наставити активности које
су усмерене на отварање школе ка широј друштвеној заједници.
7. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ
Активности:
- промовисање школе путем штампаних медија;
- презентација школе путем веб-сајта;
- израда личне карте школе лапорело.
Реализовано (исходи, промене које су се десиле у циљној популацији)
Школа је у току године имала добру сарадњу са штампаним медијима. Чланци о нашој школи
објављивани су у „Просветном прегледу“, „Тандрчку“, „Суботичким новинама", „Меzeskalacs" и „Jo
Pajtas". Такође, велики број прилога о нашој школи био је и у емисијама на телевизији Панон и Ју Еко.
У току другог полугодишта израђен је нови веб-сајт школе. Редовно се ажурирају подаци и на
фејсбук страници наше школе, која је веома посећена.
Прилози: Веб-сајт школе, лапорело и штампани медији.
Препоруке: Даље наставити промоцију школе путем медија.
.......................................................................................................................................................................
8. ПРОЈЕКТНИ МАРКЕТИНГ
Активности:
- формирање Пројектног тима;
- укључивање школе у националне и међународне развојне пројекте;
- учешће у пројектима који имају за циљ унапређивање инклузивног образовања.
Реализовано (исходи, промене које су се десиле у циљној популацији)
На почетку школске године формиран је Пројектни тим.
Четири члана Тима је учествовало у пројекту Центра за образовне политике (ЦОП) у пројекту „Наставници
рефлексивни истраживачи инклузивне образовне праксе” (НАРИП). Као завршница пројекта уследила је
промоција резултата добијених истраживањем под називом „Интеркултуралност – ставови, знања и
интересовања ученика“ чији су резултати објављени у публикацији ЦОП-а, а промоција одржана у
Градској кући и у Београду на стручном скупу 24.2.2016. у хотелу 88 роомс где су били представници свих
градова који су учествовали у пројекту.
Наш пројекат „Различитост сади
заједништво гради" објављен је у публикацији Екуменске
хуманитарне организације (ЕХО) као пример добре праксе.
У организацији Едукативног центра Рома из Суботице, нашу школу је посетила делегација из
Хрватске. Ова посета за циљ је имала размену искустава и достигнућа у области раног развоја ромске
деце у Србији, упознавање са радом педагошких асистената у образовању, процедурама за увођење
ромског језика у образовни систем као и упознавање са моделима сарадње цивилног сектора са
образовним институцијама.
У току првог полугодишта Пројектни тим у сарадњи са шест наставника реализовао је пројекат
„Различитост сади – заједништво гради“ – други део који је суфинансирао Покрајински секретаријат за
образовање.
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У другом полугодишту школа се уклјучила у пројекат Клуба родитеља и просветних радника и
окупила заинтересоване одељењске старешине и родитеље и реализовала пројекат превенције насиља
под називом “Буди кул, не псуј”. Реализовано је 5 радионица у 2 одељења 5. разреда у сарадњи са
родитељима.
Школа је конкурисала са четири пројекта код Покрајине и од тога 3 пројекта су прихваћена, а
један је реализован. То је пројекат за организацију републичког такмичења из мађарског језика.
Препоруке: Наставити са учешћем у националним и међународним пројектима и успоставити сарадњу са
другим медијима, а са онима са којима смо сарађивали потребно је наставити досадашњу добру праксу
на пољу сарадње.
9. РЕШАВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПРОБЛЕМА ВЕЗАНИХ ЗА БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА У ШКОЛСКИМ ЗГРАДАМА И
ДВОРИШТИМА У СВА ЧЕТИРИ ОБЈЕКТА
Активности:
- разматрање безбедносне ситуације у школи на седници Наставничког већа, Савета родитеља и
ШО;
- спровођење мини-истраживања међу ученицима;
- реализација програма радионица(превенција дигиталног насиља - радионице, превенција насиља
у сарадњи са Клубом родитеља и просветних радника – радионице), предавања и различитих
активности посвећених ненасилном понашању и комуникацији;
- успостављање сарадње са Дневним центром ЦЗСР и реализација програма превентивног рада са
ученицима и њиховим родитељима (за изабране ученике проблематичног понашања);
- израда функционалног распореда дежурства наставника на одморима у школским зградама и
двориштима школе ради повећања безбедности ученика;
Реализовано (исходи, промене које су се десиле у циљној популацији)
На Наставничким већима разговарано је о стратегији побољшања безбедносне ситуације у школи.
Посебно је разматрана безбедносна ситуација у подручној школи у Шабачкој улици.
Испитивање ученика петих, шестих и седмих разреда у вези са безбедношћу у школи спроведено
је у другом полугодишту. Резултати овог истраживања представљени су на једном од Наставничких већа.
Ови резултати су нам били смерница или путоказ побољшању безбедоносне ситуације у нашој школи.
У другом полугодишту, на инцијативу родитеља, од Министарства унутрашњих послова тражен је
школски полицајац. Нажалост, ова иницијатива није имала успеха.
У току Дечје недеље реализована је радионица цртања плаката на тему безбедности, толеранције,
ненасилне комуникације.
Редовно су вођени записници о евиденцији насилничког понашања међу ученицима.
На Наставничком већу које је одржано 26. 4. 2016. године сви наставници су присуствовали
предавању на тему Безбедност у школи и процедура везана за регулисање насиља у школи. Ово
предавање је одржао Градимир Марковић.
Четрдесет пет наставника је спровело по две радионице у свом одељењу у циљу превенције
насиља међу децом. Тридесет три наставника је одржало родитељски састанак посвећен превенцији
дигиталног насиља.
Прилози: Детаљни преглед активности које су везане за побољшање безбедоносне ситуације у школи
налази се у извештају Тима за безбедност ученика.
Препоруке: У наредном периоду наставити рад на побољшању безбедоносне ситуације у школи.
10. ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ЗАПОЧЕТОМ ДЕЛУ ЦЕНТРАЛНЕ ЗГРАДЕ, ОГРАЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ
ДВОРИШТА У ОБЈЕКТУ У ШАБАЧКОЈ УЛИЦИ, ИЗГРАДЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ИГРАЛИШТА У
ДВОРИШТУ У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗГРАДИ
Реализовано (исходи,промене које су се десиле у циљној популацији)
Због недостатка средстава наша школа није била у могућности да реализује предвиђене
активности које су се односиле на завршетак радова на започетом делу централне зграде, ограђивање
школског дворишта у објекту у Шабачкој улици, као и изградњуа мултифункционалног игралишта у
дворишту у централној згради. Ради решавања ове ситуације директорка се обратила турској амбасади и
поднела пројектну документацију за завршетак започетих радова на централној згради и ограду у школи
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у Шабачкој, обратила се и ЛАП-у за решавање ограде у Шабачкој и имала неколико пута састанке са
кординатором ЛАП-а господином Стеваном Николићем.
Препоруке: У наредном периоду радити на ограђивању школског дворишта у објекту у Шабачкој улици,
као и на завршетку радова на започетом делу централне зграде.

6.2. 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 - САРАДЊА СА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОМ ИНФОРМИСАЊУ ОСМАКА
СРЕДЊА ШКОЛА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА У НАШОЈ
ОТВОРЕНИ ДАН
ШКОЛИ
Гимназија “Костолањи”
09.03.2016., ученици 8.а,б,ц
разреда
Техничка школа “Иван Сарић”
Посета фабрике”Цонтинентал” 11.05.2016.
Средња економска школа
26.04.2016.
Хемијско- технолошка школа
08.12.2015. ученици 8.разреда 2-10.02.2016. ученици 8.а,б,ц и
на М и С језику
ВИИИ/1,ВИИИ/3 разреда
15.04.2016.
Политехничка школа
05.04.2016. ученици 8.разреда 11-15.04.2016.
на С и М језику
Гимназија “Светозар
11.04.2016. ученици 8.разреда
Марковић”
на М и С језику
Сајам образовање
21.04.2016.
ученици 8.разреда
Средња медицинска школа
Áсоттхалом-Средња школаУченици 8.разреда на М језику
Ученици су информисани о терминима „отворених врата“ у средњим школама, па су, зависно од
термина, у пратњи наставника, родитеља, или сами, могли посетити средње школе и добити све потребне
информације на лицу места у следећим средњим школама:

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 свих ученика осмих разреда. Заинтересовани ученици су имали
прилику да дођу на индивидуални саветодавни разговор. 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 али
понуђену могућност да дођу на индивидуално професионално саветовање у стручну службу ове
школске године није искористио ниједан ученик.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Наша школа се октобра 2011. године укључила у пројекат „Професионална оријентација - прелаз
у средњу школу“ па су добра искустава у реализацији пројекта била полазна основа за израду
програма професионалне оријентације и у школској 2015/2016. години.
Програм ПО реализован је у оквиру часова редовне наставе (ЧОС, матерњи језик и информатика)
и у оквиру неколико ваннаставних активности.
У реализацији Програма ПО учествовали су сви чланови Тима за ПО међу којима је већина
прошла базичну обуку за ПО. Од велике помоћи било је искуство колега који су ово реализовали
претходних година као и подршка од стране Стручне службе Школе.
У већи део радионица програма ПО, који је реализован у оквиру часова наставе (матерњег
језика, ликовног и ЧОС-а ) били су укључени сви ученици седмог и осмог разреда. Ученици
седмог разреда су били укључени у професионално информисање, саветовање, учешће у
радионицама, израда порфолиа ПО а ученици осмог разреда, осим наведених активности, још и
у активности испробавања занимања у средњим стручним школама, посету Сајму образовања и
тестирање способности.
Радионице које су реализоване са ученицима 7. разреда су: Представљање програма и
портфолија, У свету интересовања (материјал из портфолија) , У свету вештина и способности
(самопроцена и процена и самоспознаја-аутопортрет), Какав сам у тиму , Мој тип учења , Ја за
10 година – колаж.
Радионице које су реализоване са ученицима 8. разреда су : Представљање програма и
портфолија, У свету интересовања,У свету врлина и вредности , Какав сам у тиму, Мој тип учења,
Ја за 10 година – састав из матерњег језика, Слика савременог света рада и кључне компетенције
(ППП и адаптатирани материјал из приручника), Захтеви занимања –одговарајуће способности и
контраиндикације (адаптатирани материјал из приручника), Образовни профили у средњим
школама и план уписа–ППП.
За радионице које су организоване изван часова наставе, под називом „Пут способности“,
(прерађени материјал из портфолија ) ученици су се добровољно пријављивали и присуствовали
уз писмену сагласност родитеља. Наведену радионицу је похађао укупно 51 ученик и то 31
ученик на српском и 20 ученика на мађарском наставном језику. Од 49 ученика који су попунили
евалуационе листиће, велика већина је радионице оценила као одличне и корисне за њих. На
радиници се велика већина, њих 47 осећало одлично, односно, добро а два ученика су навела
да им је било досадно. Великој већини се допала већина активности а највише: провера чула
укуса и дегустирање чоколаде (17 одговора), потом, провера спретности-држање лопте
„медицинке“ (3 одговора), тестирање слуха и чула мириса (6 одговора) и провера пажње и
меморије ( 2 одговора) . На питање да ли су на радионици сазнали нешто ново о себи- њих 20
одговара са „да“ а 5 „можда“ уз навођење конкретних спознаја.
У току другог полугодишта одржани су родитељски састанци за родитеље ученика 8. разреда у
присуству психолога школе (Изабела Секе Сабо) и педагога школе (Маргарете Уршал и Љиљане
Кујунџић Иванковић). На њему су родитељи информисани о важним корацима при избору
будућег занимања ученика, представљени су им програм, циљ и задаци ПО, чиниоци избора
занимања. У разговору са родитељима дате су им и конкеретне препоруке и савети.
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Осим одржаних радионица, ученици 8. разреда посетили су Сајам образовања, дане отворених
врата у средњим школама, испробавање занимања и презентацијама средњих школа које су се
одржавале у нашој школи и у суботичким средњим школама. Неколико ученика је ишло на
припреме за пријемни испит у Политехничкој школи за образовни профил ликовни техничар.
Ове посете су биле важне за ученике јер су на овај начин имали директан сусрет са
потенцијалном средњом школом и наставним кадром.
Чланови ПП службе су уједно и чланови Тима за ПО па су током целе школске године сарађивали
са одељењским старешинама одржавајући добру сарадњу, заједно са одељењским
старешинама, и са родитељима ученика осмог разреда.
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, посебне способности, као и
професионална опредељења свих ученика осмих разреда. Заинтересовани ученици су имали
прилику да дођу на индивидуални саветодавни разговор како би им, на основу добијених
резултата, у индивидуалном разговору, биле предложене професије које највише одговарају
њиховим способностима, интересовањима и могућностима али понуђену могућност ни ове
школске године није искористио ниједан ученик.
6.3. Реализација програма здравствене превенције
ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2015/16
Г.
ПРЕДАВАЊА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ У ШКОЛИ
ДАТУМ

ТЕМА

РАЗРЕДИ

12.11.2015.

“Пубертет“

5. разреди на С језику

16.11.2015

“Болести зависности”-наркоманија, алкохолизам

7. разреди на С језику

17.11.2015.

“Сида - АИДС”

7. разреди на С језику

25.11.2015.

“Превенција пушења”
ДРУГА ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ

5. разреди на С језику

ДАТУМ

Школски Диспанзер
Завод за јавно здравље
Суботице

БР. И РАЗРЕДИ
ОБУХВАЋЕНИХ УЧЕНИКА
8.разреди , 2 ученика из
сваког одељења
родитељи ученица 5., 6.,
7. разреда

13.10.2015.
13.10.2015.

ТЕМА
“ Припрема за сексуални
живот”
“Превенција ХПВ инфекција и
рака грлића материце”

ОРГАНИЗАТОР (НПР.
ЦРВЕНИ КРСТ, ДИСПАНЗЕР)

05.11.2015.

“Полно преносиве болести”

Школски Диспанзер

8. разреди на М језику

25.11.2015.

“Болести прљавих руку”

Школски Диспанзер

“Олвајс”

Школски Диспанзер

ИИ/1, ИИ/2, ИВ/2
ученице 6. разреда на С
језику

“Правилна исхрана”

Школски Диспанзер

“Адолесценција”

Школски Диспанзер

1.б,3.б
ученици 5. разреда на М
језику

03.02.2016.

“Превенција пушења”

Школски Диспанзер

В/2, В/3

03.02.2016.

“Адолесценција”

Школски Диспанзер

ВИИ/2,ВИИ/4

04.02.2016.

“Адолесценција”

Школски Диспанзер

ВИИ/3,ВИИ/1

04.02.2016.

“Наркоманија”

Школски Диспанзер

7. разреди на М језику

17.02.2016.

“Метаморфоза”

Еxспецто

8. разреди

09.12.2015.
09.01.2016.
02.02.2016.
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17.02.2016.
18.02.2016.
07.03.2016
08.03.2016.
10.03.2016.

“Болести зависности”
“Полно преносиве болести”,

Хигијенски Завод

ученици 7. разреда на С,М
језику

Школски Диспанзер

ученици 8. и 6. разреда на
С језику

“Адолесценција”, “Болести
зависности”

23.03.2016.

“Превенција употребе
алкохола”

“Алкохолизам”

Школски Диспанзер

8.разреди , 2 ученика из
сваког одељења
ученици 6. разреда на С и
М језику

“Здравље зуба”

Школски Диспанзер

ИИИ/1

“Превенција употребе
психоактивних супстанци”

Школски Диспанзер

8. разреди, 2 ученика из
сваког одељења

“Правилна исхрана”

Школски Диспанзер

5. разреди на С језику

“Правилна исхрана”
Школски Диспанзер
СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ У ШКОЛСКОЈ ЗУБНОЈ АМБУЛАНТИ

7. разреди на С језику

Школски Диспанзер
30.03.2016.
31.03.2016.
13.04.2016.

26.04.2016.
04.05.2016.
ДАТУМ

РАЗРЕДИ

Октобар 2015.

8. разреди

ВАКЦИНАЦИЈА УЧЕНИКА У ШКОЛИ
ДАТУМ

ВАКЦИНА

РАЗРЕДИ/ГЕНЕРАЦИЈА

07.10.2015.

Хепатитис Ц 3. доза

7. разреди

05.04.2016.

Хепатитис Ц 1.доза

6.разреди

09.05.2016.

Хепатитис Ц 2. доза

6. разреди

ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ КОЈИ ПРОМОВИШУ СПОРТ (Презентације спортова, спортских клубова)
ДАТУМ
АКЦИЈА/МАНИФЕСТАЦИЈА
УЧЕНИЦИ – УЧЕСНИЦИ
10-15.09.2015.
Међународни турнир у малом
проф. физ. културе Шандор Јухас
фудбалу
и ученице 81 и 8/3
05.10.2015.
Спортска недеља у 1.
Наставници
полугодишту
09.10.2015.
Јесењи крос
ученици од 1-8 разреда
17.10.2015.
Шаховски спорт
ученици 5-8 разреда по групама
26.10.2015.
Окружно такмичење у малом
ученице 8/1
фудбалу
02.11.2015.
Међународно такмичење у малом
ученице 8/1
фудбалу
21.12.2015.
Презентација женског фудбала
1-4 разреди
22.01.2016.
Презентација атлетике
1-4 разреди
13.04.2016.
Презентација тениса
1-4 разреди
25-28.05.2016.
Спортска недеља у 2.
наставници
полугодишту
13.05.2016.
Крос РТС
ученици 5.-8 разреда
25.05.2016.
Дан изазова
ученици и наставници школе
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6.4. Извештај о програму учења српског језика и припреме за школу
1.ДАН- Тема: Упознавање - Упознавање са родитељима
- Упознавање учитељима и асистентом
- Упознавање са школом и програмом двонедељног рада децембар
Први дан је протекао у најбољем реду. Било је присутно осморо деце са родитељима. Упознали смо их са
планом рада припремног програма.
2.ДАН –Тема: Говорна вежба – Моја играчка
- Игрица загревања
- Вежбе у изговору гласова
- Моја омиљена играчка ( представљање играчке)
- Игра са донетим играчкама
Другог дана је било присутно осморо деце. Није било проблема са одајањем од родитеља. Сва деца су
донела по неку играчку. Прво смо се мало играли игре на „ Слово на слово“ . Половина деце је схватила
како се игра. Затим , смо причали о донетим играчкама. Од осморо деце, шесторо солидно разуме српски
језик. После разговора деца су се играла са донетим играчкама.
3.ДАН- Тема: Упознајмо школу – говорна вежба
- Игрица за загревање
- Вежбе у изговору гласова
- Шта све има у учионици
- Упознајмо школску зграду и двориште
- Понашање у школи
Трећег дана је било десет ученика. За почетак смо се играли игре „Меморије“. Деци смо говорили једну
реч, а они су требали да додају своју и понове нашу реч. На овајначин смо видели да ли умеју да
ихговарају све гласове. Затим, смо разговарали шта све има у учионици, прошли смо школом , упзнали
смо их са свим просторијама, разговарали смо о понашању у школи.
4. ДАН-Тема: Учимо песмицу- говорна вежба
- Вежбе у изговору гласова
- Учење текста песме
- Учење игре ( корака ) уз песму
- Игре у дворишту
Четвртог дана било је присутно једанаесторо деце. Вежбали смо изговор глсаова.Затим смо учили
песмициу „ Глава, рамена, стомак , колена“. Након што су деца савладала текст песме, научили смо
кораке.
После тога, изашли смо напоље да се играмо „Леденог чиче“.

5.ДАН –Тема: Ми се не бојимо, учимо да бројимо
- Игрица за загревање
- Понављање песме
- Учимо боје
- Бојимо бојанку
Рад смо почели у 9 сати. Било је присутно једанаесторо деце. Поновили смо песмицу од јуче. Проверили
смо познавање боја код деце. Већина ученика, која добро разумеју српски језик, познају боје. Деца су
добила бојанке, које су уз упуттва бојили.
6. ДАН – Тема: Где се шта налази- Говорна вежба
- Понављамо боје
- Како користимо свеску
- Како користимо прибор
- Пишемо у свеску
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Присутно је било једанаесторо деце. Поновили смо боје, са флеш картицама. Упознали смо се са
школским прибором. Поделили смо им свеске и објаснили како се користе. Након тога, вежбали смо
графо-моторику.
7.ДАН –Тема: Вежбе за моторику
- Вежбе за крупну моторику
- Вежбе за фину моторику
- Спој цртице и обој
Данас је дошло десеторо деце. Радили смо вежбе за крупну моторику, секли смо задате слике са
маказама. Вежбали смо пинцет хват, скупљајући перлице и респоредили смо их по бојама и
величини.Поделили смо им наставне листиће на којима су биле вежбе за фину моторику.
8. ДАН-Тема: Вежбе за моторику
- Игрица за загревање
- Вежбе за моторику
- Спој цртице и обој
Присутно осморо деце. На струњачи смо вежбали. Радили смо вежбе за крупну и фину моторику. На
наставним слистићима деца су радила задатке.
9. ДАН –Тема: Бројеви
- Песмице о бројевима
- Бројимо до 10
- Игра: препознај број
- Обој бојанку
Рад смо почели у 9 стаи, дошло је деветоро деце. Поновили смо боје, школски прибор.... Данашњи
задатак је био да савладају бројеве, па смо их научили песмицу:
1 – jедна глава
2 – два су ока плава
3 – jа, баба и деда
4 – четири ноге има меда
5 – петокрака је звезда
6 – шест је на грани гнезда
7 – седам у недељи дана
8 – осам књига има Брана
9 – девет браће Југовића
10 – десет имаш ти прстића!

Затим смо се играли игре препознавања бројева са флеш картицама. Након тога, деца су бојала.
10. ДАН –Тема: Дружење
- Дружење са децом и родитељима
- Покажи шта знаш
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7.1. Сарадња са другим установама
7.2. Сарадња са родитељима
7.3. Школски маркетинг
7.4. Активности ученика и школе у пројектима локалне и шире 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 хигијенеЕxpecto, 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: Пи- дан (14. март), дан екологије- радионице у мају и чувари природеизрада 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

Видови сарадње са родитељима:
- Савет родитеља (реализовано је 4 састанка)
- Разредни и заједнички родитељски састанци - реализовано је минимум 3-4 а по
потреби и више састанака годишње) увек кад је то било потребно- нпр. Проблеми у
дисциплини, промена ОС и сл.)
*Детаљан извештај о сарадњи са родитељима налази се у извештајима одељењских
старешина
- пријем родитеља (реализовано недељно једанпут код сваког наставника)
- презентација школе родитељима будућих првака у предшколским установама
(одржано је 4 родитељска састанка са презентацијом школе које су реализовали
Весна Вајс- директор школе, Ирен Бурањ-заменица директора, Маргарета Уршалпедагог, Агота Пап и Изабела Секе Сабо- психолози и будући учитељи 1. разреда)
- отворени дани – планирано и одржано 9
- 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 на родитељском
састанку или на пријему родитеља
- 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
- Законом предвиђено акетирање родитеља о сарадњи са школом у првом
полугодишту је реализована кроз анкетирање родитеља приликом доласка на
отворени дан, док у другом полугодишту је анкетирано по 10 родитеља из сваког
одељења. (случајни избор)
Резултати се налазе у школској документацоији самовредновања
- наша школа се укључила у „Клуб родитеља и просветних радника“ чији је циљ борба
против насиља
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7.3. Школски маркетинг
Сарадња са медијима је и школске 2014/15 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 и Радио, Радио Суботица, K23 , Yu Еkо РТВ, „Просветног прегледа“,
„Сунђер“, „Јó Pajtás”, „Mézeskalács”, „Школарка“, „Школарац“, недељника „Суботичкe
новинe”, „Magyar Szó”, „7 nap” .
Интернет презентација школе у овој школдкој години није добро функционисало,
међутим надокнадили смо то кроз Фејсбук страницу школе где су објављени вести
вредни помињања, а паралелно се ради на изради новог, функционалнијег сајта.
Израђен је промотивни материјал са амблемом школе (флајери, нотеси, 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. Учешће ученика и школе у пројектима локалне и шире заједнице, Друштвено
корисне активности...
Пројекти – конкурси на којима смо учествовали
PASCH” – пројекат. Пројекат по коме ученици од првог разреда уче немачки језик и
имају могућност да стичу знање и да бесплатно полажу испит Б2 који је међународно
признат
На Тендеру Фонда за капитална улагања од Аутономне Покрајине Војводине
конкурисали смо за средства за завршетак радова изградње објекта- фаза Ц- нисмо
добили.
Такође смо конкурисали за изградњу ограде око објекта у шабачкој улици , али нисмо
добили. Такође смо за исту сврху конкурисали и код Турске амбасаде.
Код Аутономне Покрајине Војводине конкурисали смо за средства за наставак пројекта
„Различитост сади, заједништво гради” у следећој школској години.
Део трошкова за исти пројекат финансира Едукативни Центар Рома
Конкурисали смо за трошкове одржавања такмичења из мађарског језика и језичке
културе.
Конкурисали смо и за организацију курса мађарског језика за запослене.
Конкурисали и добили смо средстава за куповину лаптопа од НАционалног савета
мађарске националне мањине
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Завршен је пројекат „Развионица“ у коме је учествовала и наша школа, завршили смо
обуке и добили средства, а имплементација истог се одвија континуирано
Пројекат Покрајине за набавку рачунарске опреме, намештаја, штампача и видео
надзора
„НАРИП“ Пројекат ЦОП- Центар за Образовне Политике- оснаживање школе- наставника
за вођење истраживања у циљу унапређења сопствене праксе
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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 .
Ноћ Истраживача
Космоплов
Tehetsegpont / центар за таленте
...
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