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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 2014/15. годину  
- Школски програм (за период шк.2014/15-2017/18год.) 
- Развојни план школе (за период 2014/15-2017/18 год.) 
- Школски календар (за шк.2014/15.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 
-8 кабинета је опремљено наставничким рачунаром, Интернет конекцијом и 

видео-бимом  
(српски језик као нематерњи –каб.бр.7, математика-кабинет бр.8, биологија-

бр.17, ликовна култура 16, Физика-хемија 23, српски језик-бр.19, мађарски језик-кабинет 
бр.20, географију-бр.21) 

 Интерактивне табле се налазе у учионицама бр 8 (математика), немачки(18) и 
физика-хемија(23). 
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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. 
 
Опремљеност учионица разредне настасве рачунарима и Интернетом :  

- свих 6 учионица опште намене су опремљене наставничким рачунаром, 
Интернет-конекцијом 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-налази 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 медиатека заузимају површину од 33 м² и 
смештене су у 2 одвојена простора. Библиотека коју сачињавају 2 повезане 
просторије  је опремљена полицама за књиге, радним столом за читање, 2 
писаћа стола, 2 рачунара, фотокопир-апаратом. 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 2 рачунара  и 1 штампачем и 
телефоном 

 5 канцеларија за управу (1 канцеларија директора, 1 за административног 
радника, 1 за књиговодство, 1 за секретара, 1 за заменика директора). 
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Опремљене су ормарима за школску документацију, техничка средства, радним 
столом,  писаћим столовима, рачунарима, тел.апаратима.  

 6 санитарна чвора (у школској згради 2 санитарна чвора за ученике и 2 за 
наставно особље, 2 у фискултурној сали и 1 у забавишту),  

 Просторије за техничко особље (просторија портира-опремљена писаћим столом 
и рачунаром за видео надзор, соба за спремачице,  простор за одлагање 
средстава и уређаја за одржавање хигијене),  

 Радионица и магацин површине 90 м². 

 Котларница 
 
 
Извршени радови у Централној школи у протеклој школској години  
 
Континуирано се ради на одржавању зграде и опреме: 
- паркет и зидови се поправљају- фарбају/лакирају се по потреби, 3 учионице је 
окречено у потпуности а остали се одржавају по потреби 
- окречен је ходник на другом спрату 
- редовно се поправља и сервисира фотокопир-апарат  
- сервисиран је видео-надзор и рачунари  
- Поправљени су: реквизити на игралишту, оштећен санитариј, водоводне инсталације, 
радијатори, дотрајале или оштећене школске клупе и столице... 
 
 
1.1.1.2. Просторни услови у издвојеним школским објектима 
 
Школа има 3 издвојена одељења где се одвија образовно-васпитни рад од 1-4. разреда 
на српском и мађарском наставном језику. Шкоске зграде издвојених одељења 
заузимају укупну површину од 1708 м², од чега је 1310 м² учионичког простора.  
 
Издвојено одељење „Шабачка пкола“  на адреси  Шабачка бр. 7, Тел./факс: 516-127 
Школска зграда је саграђена 1982 године на пространом плацу са великим двориштем, а 
заузима површину од 832 м² од чега је учионички простор  744 м².  
Школска зграда се континуирано обнавља и поправља, а посебна се пажња посвећује 
озелењавању дворишта. Дечје играчиште је опремљено потребним справама- 
реквизитима и постављени су голови на спортском терену 
Грејање зграде је решено на 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, 
фотокопир-апаратом, тел/факс уређајем, рачунаром штампачем и Интерет- 
линијом 

 чајна кухиња-заузима површину од 12 м² ,  
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 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:.    
- завршено је увођење гаса 
- офарбане су све учионице и хол школе 
- стари  фотокопир-апарат је замењен новим  који смо добили из пројекта Развионица 
- фонд наставних средстава, едукативних играчака и техничких средстава је значајно 
обогаћен захваљујући донацијама Европске Уније коју смо добили преко пројекта 
„Развионица“ 
- одржавање објекта и ситне поправке се раде континуирано током године (поправка 
капије, ограде  покретног зида између учионица и др.) 
- Поправљене су справе на игралишту 
- Пошто су украли камере за видео надзор конкурисали смо за нове и добили смо 
средства. Уградња истих ће се завршити у следећој школској години. 
Планирана адаптација поткровља за намене продуженог боравка ни даље није 
реализована због недостатка средстава. 
 
 
 
Издвојено одељење “Салаи школа“ на Путу Е. Кардеља бр. 114. Тел./факс: 516-842  
Школска зграда је реновирана 1989 године. Заузима 336 м²,  од чега учионички простор 
262  м². Грејање зграде је решено 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: 
- уведен је гас 
- континуирано се одржава објекат- паркет, зидови, реквизити на игралишту... по 
потреби 
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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.  
Током школске 2014/15 године је реновиран објекат на келебији где је премештено 
одељење предшколске групе, тако је у школском објекту ослобођена једна пространа 
учионица који се сада 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: 
- уведен је гас 
Одржавање објекта и ситне поправке су рађене континуирано током године.  
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1.1.2. Опремљеност школе наставним и техничким средствима, уређајима  
 
Школа се континуирано - према материјалним могућностима-обогаћује  и опрема 
савременим наставним средствима, 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.  
 
Приказ постојеће опреме почетком школске 2014/15 године: 

 

Назив наставног  
средства Ком. 

Назив наставног 
средства Ком. 

Назив наставног 
средства Ком. 

ТВ апарат 17 Музички стуб 1 Нотебоок 1 

Видео рекордер 2 Грамофон 4 
Пројектор BENQ (видео 
бим) 

6+2 
+1 

Дијапројектор 7 Видео плејер 3 миксета 2+1 

ДВД плејер 17 Народне ношње 26 Сталак за клавијатуру 1 

Кинопројектор 1 Радио касетофон 30 Сталак за ноте 14 

Платно за пројекције 2 ЦД радио 3 Беле школске табле 6+2 

Епископ 4 ЦД плејер 3 Табла демонстрациона  3 

Графоскоп 14 
Апарат за заваривање-
за тех.образов. 1 

Зидно пројектно платно 2 

Рачунар 28+45 Микрофон 4 
Пројектна платна са 
троношцем 

2 

Микроскоп 9 Појачало 1 Табле мобилне 10 

Видео микроскоп 1  звучник 6 Мреже за кош 4 

Апарат за увеличавање 1 Сталак за звуч.кутије 2 
Мрежа за одбојку са 
тракастом сајлом  

1 

Осцилатор школски 1 Синтисајзер 1 Канапи са скакање 50 

Вага школска 2 Тамбурице 14 

Комплет камере за 
видео 
надзор+антивандал 

2+2 

Камера (1 дигитална) 2 Контрабас 1 компјутерски сто 18 

Дијапројектор 7 Клавир 1 Мале цитре 8 

Фотокопир апарат 
Минолта 

1 
Музички комплети 4 

Интерактивne беле 
таблe  

3 

Цитре са кутијом-
поправљене 10 

Цитре са кутијом-
поправљене 10 

Фотокопир апарат 4 

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,  
 

Поред тога школа је конкурисала и добила пројекат којим ће се до краја 2015 
године обезбедити замена рачунара и штампача у стручној служби и биће постављене 
камере за видео надзор у Салаи Школи и на Келебији, и намештај (столове и столице). 

Добили смо и спортске реквизите за теренске објекте. 
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Школске 2014/15 године је стигла донација Европске Уније коју је школа добила 

захваљујући учешћу у пројекту „Развионица“.  
Преглед материјала које смо због укључености у пројекат Развионица добили од Европске уније 

 

 

Технички уређаји, апарати 

фотокопир- апарат Минолта 2 

Лаптоп 9 

All in one PC 1 

Пројектор 6 

Интерактивна табла 3 

Квиз апарат Комо са својим  лаптопом 1 

Камера Канон 1 

Бела табла 12 

Рампа за инвалиде 4 

Писаћа машина за брејово писмо- за слепе и 

слабовиде 

1 

Пратећа опрема за рачунаре (тастатуре, мишеви, каблови... 

Наставна стедства и дидактички материјали 

Разредна настава  
 

Лупе: 4 

Демонстрациони сат: 8 

Вага са теговима: 8 

Сликовита математика: 16 

Пилон: 4 

Геометријске табле са гумицама: 8 

Геометријска тела: 5 

1 кубни дециметар: 4 

Геометријска тела: 4 

Сет округлих модела: 4 

Пластичне геометријске фигуре: 4 

Саобраћајни знаци: 4 

Учимо енглески: 52 

Магнетна табла са нотама: 8 

Семафор: 4 

Рачунајка: 8 

Децимални бројеви: 4 

Комплет танграм сет: 2 

Еуро каса: 8 

Штапићи у боји : 4 

 

Магнетни сет за рачунање: 16 

Лењир 1м: 4 

Магнет и компас: 4 

Дем. Сет - Вода 2: 8 

Дем. Сет - Вода 1: 4 

Дем. Сет - Ваздух: 4 

Дем. Сет – Светлост и сенка: 4 

Дем. Сет – Основи науке: 8 

Дем. Сет – Мет. станица: 4 

Дем. Сет – темп. Тежина, дужина: 4 

Дрвено логички сет: 4 

Домино: 4 

Слагалице: 32 

Мали ритмички сет: 8 

Зидни термометар: 4 

Модели сунчаног система: 4 

Штапићи у боји у кутији: 4 

Учимо ћирилицу: 4 

Учимо латиницу: 4 

Сет лутка: 12 

Логичке фигуре за магн. таблу: 4 

Глобус: 4 

Предметна настава 

Ликовна култура Дрвени модели руку: 1 

Комплет дрвених ножића: 3 

Дрвени модели: 2 

Комплет четкица (30 ком): 5 

Музичка култура 

 

Инструменти Орф: 1 

Металофони: 10 

 

Сет звучника: 2 

Жични микрофон: 2 

Бежични микрофон: 2 

Пианино: 1  

Хармоника: 1 

 

Географија  

 

Карте Европе: 2 

Карта Србије: 1 

Карта Европске Уније: 1 

Карта света – географска: 1 

Карта света – политичка: 1 

Демонстрациони компас: 5 

Сталак за географске карте: 1 

Географски атлас света: 1 

Барометар: 1 

Глобус: 1 

Индукциони глобус: 1 

Телуриум: 1 
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Математика 
 
 Лењири за таблу: 1 

Модели тела: 8 

1 кубни дециметар: 1 

Ротациони модел:2 

 

Питагорина теорема: 1 

Магнетни модел теорије биома: 1 

Комп. Округлих фигура разломака: 1 

Пресек две равни:1 

Купа са попречним пресецима: 2 

Подесиви троугао са 3 угломера: 1 

Основни прибор за геом. црт.: 5 

Биологија  
 

Лупа са држачем: 1 

Микропрепарати из зоологије: 1 

Костур људи: 1 

Модели делова тела: 8 

 

Митоза: 1 

Мејоза: 1 

Пупољак – цвет: 1 

Бесполни класични торсо: 1 

Сет+тањир: 1 

Циркулативни систем: 1 

Физичко васпитање  
 

Спортске лопте: 109 

Вага: 1 

Чуњеви: 18 

Вијаче: 31 

Препреке: 16 

 

Обручи: 74 

Одбојкашка гарнитура: 1 

Дрвена полица: 10 

Мрежа за одбојку: 1 

Мреже за ношење лопти: 2 

Пиштаљка: 4 

Стартни блок: 2 

Физика / Хемија 
 

 

Анемометар: 1 

Микрометар: 1 

Дигитални мултиметар: 3 

Прстен за техничке дилетације: 1 

Левак за одвајање: 1 

Оптика са ласером: 1 

Калиперс: 1 

Магнет модел: 1 

Сензор кретања: 1 

Демонстрациони сет: 2 

Прецизни амперметар: 1 

Комплет магнета: 1 

Заштитне наочаре: 1 

Сет – прецизни ареометар: 1 

Преливна посуда: 1 

Неорг. и орг. сет модела: 1 

Деклинација и инклинација: 1 

Спојени судови: 1 

Лабораторијске чаше: 17 

Лабораторијска вага са теговима: 2 

 

Посуђа за хемију: 2 

Лабораторијски решо: 1 

Мензуре: 6 

Реагенс боца: 6 

Филтер папир: 3 

Дупла клема: 2 

Петријева шоља: 3 

Спиритусна лампа: 3 

Каблови: 1 паковање 

Демонстрациони сет – звук: 1 

Дем. сет – осн. електр. струје: 1 

Дем. сет – топлоте тела: 1  

Дем. сет – оптика са ласером: 1 

Дем Волт метер: 1 

Дем Амметер: 1 

Трансформер: 1 

Тацна за сушење: 2 

Стативни прстен: 2 

Гумене рукавице: 1 

Основи науке: 1 

Експер. сет. – вода: 2  

Експер. сет. – механика тела: 1 

Пипете: 12 

Тест епрувете: 2 

Техничко образовање  

 

Заштитне наочаре: 2 

Мини солар генератор – ветрењача: 2 

Пиштољ за силикон: 3 

Стега: 4 

 

Микрометарски завртај: 2 

Комбинована клешта: 3 

Клешта за скидање изолације: 4 

Гумени чекић: 5 

Чекић: 5 

Бушолица са акумлатором: 2 

Конструктор сет: 2 

 

Комплети за разредну наставу су подељени- по један комплет у сваки објекат. Опрема за предметну 

наставу је смештен у кабинетима.  
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Један лаптоп, пројектор, платно и сталак и фотокопир апарат  је монтиран у 
објекту у Шабачкој улици.. 
У Салаи школу и у школу на Келебију су премештени неки  досад коришћени рачунари и 
пројектори а нова опрема је монтирана у централној школи у учионицама за разредну 
наставу где стручну праксу похађају студенти Учитељског факултета на мађерском језику 
у Суботици. 
 
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, 
научно-популарним насловима, енциклопедијама, лексиконима, речницима, стручном 
педагошко-психолошком литературом. Књижни фонд библиотеке се континуирано 
обнавља. Библиотека има 29 633 књига, од чега ученички фонд чини 19 308   наслова, а 
наставнички фонд 10 325. 

Публикација, часописа је евидентирано 3762, од чега ученички фонд чини 1288, а 
наставнички фонд је непроменјен: 2474 наслова 
У току прошле школске године библиотички фонд је обогаћен- ученички фонд, има око 
300 нових књига и 50 публикација, часописа.  
 Ученици на крају школске 2014/15 нису вратили све уджбенике и радне свеске и 
то најчешће они ученици који су напустили школу (и земљу). Тако недостаје 128 
уджбеника и 13 лектира.  

У библиотеци се налази штампач и фото-копир апарат за потребе наставе, као и 
рачунар са интернет конекцијом.  

У медијатеци су осим наставничке стручне литературе смештена наставна 
средства као што су  образовне  ВХС касете, мултимедијални ЦД-и из различите 
предмете, ауд. ЦД из музичке културе, стручне књиге за разредну и предметну наставу и 
општа наставна средства као ЦД-касетофонски радио, музичке касете као и ЦД за 
разредну и предметну наставу,  мултимедијални ЦД-и.  
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1.1.4. Школска кухиња-ужина и ручак 
 

О снабдевености ученика квалитетном ужином и ручком брину се запослени у 
школској кухињи. Ужина је организована по прихватљивој  цени, а општина обезбеђује 
бесплатнуи ужину за угрожена, зато се од школске 2012/13 године значајно повећало 
број ученика који у школи узимају ужину. Ранијих година овај проценат је био до 20%, а 
сада близу 50%- тј. Број ужина се мењало између 450 и 500 на крају школске 2014/15 
године у јуну је у школи ужину добио 477 ђака. Од тога бесплатних ужина коју 
финансира општина је 344, школа из донације финансира ужину за још 32 ученика и око 
60 бесплатних ученика за ученике који похађају продужени боравак. Поред тога 41 
ученика и наставника купује ужину. Ужину смо обезбедили из пекаре „пролеће 2“.С 
обзиром да деца у биравку добијају ужину (која је различита од ужине коју су добили у 
школи) ове године није било заинтересованих 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.  

Едукативно-превентивни програм  стоматолози реализују приликом 
систематског прегледа и на часовима одељењског старешине. 

У мају месецу у оквиру стоматолошке недеље ученици својим радовима учествују 
на литерарном  и ликовном конкурсу, где се бира најбољи рад за стоматолошки плакат 
године Србије. 
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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 31 лица.  
У стручној служби раде педагог и психолог, педагошки асистент је ангажован за помоћ 
деци из депривиране средине, а у библиотеци су били запослена 2 стручњака. 
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). 
 
 
КАДРОВСКА СТРУКТУРА – запослени наставници разредне наставе школска 2014/2015. год. 
 

Презиме и 
име 

Врста 
стручне 
спреме 

Лицен
ца 

Године 
радног 
стажа 

Предмет-и 
које 

предаје 

Разред, 
одељење  

у коме 
предаје 

Одељен
ски 

стареши
на 

Остала 
задужења 

наставника 

Начин засн. 
Радног 
односа 

% ангаж 
у школи 

% ангаж. у 
другој 
школи 
(којој) 

1. Николић 
Рита 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2012) 

7 
Разредна 
настава 

2КМ Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

2. Ковач 
Елвира 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2004) 

15 
Разредна 
настава 

1КМ Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

3. Буљовчић 
Илонка 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1988) 

29 
Разредна 
настава 

1/1 Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

4. Пољаковић 
К. Ђенђи 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1985) 

32 
Разредна 
настава 

2а Да - 
Неодређен

о време 

100% 
 - 

5. Шили 
Силвија 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2006) 

13 
Разредна 
настава 

2б Да - 
Неодређен

о време 

100% 
- 

6. Куљић 
Зорка 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1987) 

32 
Разредна 
настава 

2/1 Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

7. Кобрехел 
Ленке 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1980) 

35 
Разредна 
настава 

3а Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

8. Лилић 
Елвира 

наставник 
разредне 
наставе 

Да 
(1987) 

30 
Разредна 
настава 

3б Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

9. Вашархељи 
Силвија 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1998) 

19 
Разредна 
настава 4а Да - 

Неодређен
о време 

100% - 

10. Глигор
ић Снежана 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1999) 

19 
Разредна 
настава 

4/1 Да - 
Неодређен

о време 
100% 

 
 
- 

11. Дамња
новић Маја 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2013) 

20 
Разредна 
настава 

1/3 Да - 
Неодређен

о време 
100%  

12. Гагић 
Слађана 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2013) 

11 Разредна 
настава 

1/4 Да - Неодређен
о време 

100% - 

13. Шване
р Илдико 

наставник 
разредне 
наставе 

Да 
(1990) 

28 
Разредна 
настава 

1/б Да - 
Неодређен

о време 
100% - 
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14. Халило
вић Татјана 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2001) 

27 
Разредна 
настава 

2/2 Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

15. Јурић 
Гордана 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1995) 

20 
Разредна 
настава 2/3 Да - 

Неодређен
о време 

100% - 

16. Mезеи 
Лидиа 

наставник 
разредне 
наставе 

Да 
(1990) 

27 
Разредна 
настава 

2ц Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

17. Тонков
ић Сања 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1994) 

22 
Разредна 
настава 

3/2 Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

18. Мађар
евић Сузана 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2004) 

16 
Разредна 
настава 3/3 Да - 

Неодређен
о време 

100% - 

19. Кривек 
Ема 

наставник 
разредне 
наставе 

Да 
(1991) 

23 
Разредна 
настава 

3ц Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

20. Радојчи
ћ Љиљана 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1990) 

29 
Разредна 
настава 

4/2 Да - 
Неодређен

о време 
15% - 

21. Торма 
Тинде 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1997) 

19 
Разредна 
настава 

4б Да  
Неодређен

о време 

100% 
-  

22. Михајл
овић 
Светлана 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2014) 

11 Разредна 
настава 

4/3 Да - Неодређен
о време 

100% - 

23. Коваче
вић Ангела 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2004) 

14 
Разредна 
настава 

1/5 
Да - 

Неодређен
о време 

100% 
- 

24. Сирак 
Кинга 

наставник 
разредне 
наставе 

Да 
(1986) 

34 
Разредна 
настава 

1ц Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

25. Гал 
Ангела 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1987) 

29 
Разредна 
настава 

2д Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

26. Јесенск
и Габор 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2004) 

19 
Разредна 
настава 3д Да - 

Неодређен
о време 100% - 

27. Зораје 
Илдико 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1983) 

33 
Разредна 
настава 4ц Да - 

Неодређен
о време 

100% - 

28. Пенџић 
Нинослава 

професор 
разредне 
наставе 

Не 4 
Разредна 
настава 3/5 Да - 

Одређено 
време 

100% - 

29. Перкуч
ин Џ. 
Ксенија 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1995) 

23 
Разредна 
настава 

1-3КС Да - 
Неодређен

о време 
100% -  

30. Франци
шковић Ева 

професор 
разредне 
наставе г 

Да 
(2012) 

26 
Разредна 
настава 

3КМ Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

31. Милан
ковић 
Лидија 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2012) 

7 
Разредна 
настава 

3/1 Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

32. Дунаи 
Атила 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2012) 

9 
Разредна 
настава 

4КМ Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

33. Туруш 
Б. Рената 

професор 
разредне 

Да 
(2013) 

9 
Разредна 
настава 

1а Да - 
Неодређен

о време 
100% - 
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наставе 

34. Нађ 
Варга Ката 

професор 
разредне 
наставе 

Да  
(1989) 

28 
Разредна 
настава 

2-4КС Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

35. Рудић 
Весна 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1994) 

29 
Разредна 
настава 

3/4 Да -  
Неодређен

о време 
100% - 

36. Бриндз
а 
Мирослава 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(1992) 

24 
Разредна 
настава 

2-4/4 Да - 
Неодређен

о време 
100% - 

37. Ђукић 
Радмила 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
 

2 
Разредна 
настава 

1/1 Да - 
Одређено 

време 
100%  

38. Пејови
ћ Изабела 

наставник 
разредне 
наставе 

Да 
(1983) 

34 
Продужени 
боравак 

- Не - 
Неодређен

о време 
100% - 

39. Чикош 
Тимеа 

професор 
разредне 
наставе 

Не 8 
Продужени 
боравак 

- Не - 
Одређено 

време 
100%  

40. Летови
ћ Даниела 

професор 
разредне 
наставе 

Не 5 
Продужени 
боравак 

- Не - 
Одређено 

време 
100%  

41. Исић 
Ирса 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
(2014) 

13 
Продужени 
боравак 

- Не - 
Неодређен

о време 
100%  

 
 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА – запослени наставници предметне наставе школска 2014/2015. год. 
 

Име и 
презиме 

Врста 
стручне 
спреме 

Лицен
ца 

Године 
радног 
стажа 

Предмет-и 
које предаје 

Разред, 
одељењ

е  у 
коме 

предаје 

Одељ. 
Стареш. 

Остала 
задуже

ња 
наставн

ика 

Начин 
засн. 

Радног 
односа 

% 
ангаж. 

у 
школи 

% ангажовања у 
другој школи 

(којој) 

1. Александра 
Тадић 

српски 
језик као 
нематерњ
и 

Да 
2014 

7 

Српски језик 
као 
нематерњи 
и срски језик 
и 
књижевност 

5/2, 5а, 
6/4, 7а, 
б, ц 

5/2 - 
Неодређе
но време 

116,66
% 

- 

2. Александра 
Ступар 
Брујић 

дипломир
ани инж. 
грађевине 

Не 4 
Математика 
(нестручно) 

6/1, 2, 
7/1, 2, 3 

- - 
Одређено 
време 

111,11
% 

 

3. Ана Хербут 
Хегедиш 

професор 
историје 

Да 
2015 

14 Историја 

5/4, 5а, 
б, ц, 6/1, 
4, 6б, ц, 
7ц, 7/3, 
8а, б, ц 

5б - 
Неодређе
но време 

110% - 

4. Анико Мухи 

дипломир
ани 
хемичар-
биохемија 

Не 0 
Хемија 
(нестручно) 

7/1 - - 
Одређено 
време 

10% 

18% Хемијско-
технолошка 
школа "Лазар 
Нешић"; 60% 
Гимназија 
"Костолањи 
Деже" 

5. Анита Тот 
струковни 
инг. 

Не 2 

Физика и 
Техничко и 
информатич
ко 

6б, ц; 7а, 
ц, 6а, б, 
ц, 5а, б, 
ц 

- - 
Одређено 
време 

20% 
80% 
(100%) 

- 
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образовање 
(нестручно) 

6. Андреа 
Ботка Варга 

професор 
енглеског 
језика и 
књижевно
сти 

Да  
(2012) 

11 
Енглески 
језик 

5а, б, ц, 
7/1, 2, 3, 
7а, б, ц 

- - 
Неодређе
но време 

100%  

7. Андреа 
Сикора 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
2014. 

12 

Српски језик 
као 
нематерњи 
1-4 (стручно) 

1а, б, 2а, 
б, ц, 3а, 
б, 4а 

- - 
Неодређе
но време 

105, 
55% 

- 

8. Анико Бајус 

дипломир
ани 
филолог 
германист
а 

Не 1 
Немачки 
језик 

6а, б, ц, 
5/4, 6/1, 
2, 3, 4, 
7/1, 2 

- - 
Одређено 
време 

111,11
% 

- 

9. Анита Трукли 
професор 
разредне 
наставе 

Не 2 
Немачки 
језик  

1а, 1/1, 
2а, 2/1, 
3а, 3/1, 
7а, б, ц, 
5/1 

- - 
Одређено 
време 

104,44
% 

- 

10. Алекса
ндар 
Неорчић 

струк. 
економ 

Не 11 

Математика 
и 
Информатик
а и 
рачунарство 
(нестручно) 

5/1, 2, 3; 
5/1, 2, 3, 
7/2, 3, 
8/1, 2, 3 

5/1 - 
Одређено 
време 

66,66% 
40% 
(106,66
%) 

- 

11. Атила 
Порколаб 

струковни 
инг. 

Не 4 

Математика 
и 
информатик
а 
(нестручно) 
 

6б, 7ц, 
5/4; 5б, 
8а 

- 

Библиот
ека 
(неструч
но) 

Одређено 
време 

66,66% 
10% 
25% 
(101,66
%) 
 

- 

12. Ана К. 
Михајловић 

наставник 
разредне 
наставе 

Да 
(2004) 

9 
Енглески 
језик 1-4 
(стручно) 

1/3, 4, 
1б, 2/2, 
3, 3/3, 4, 
4/1, 2, 3 

- - 
Неодређе
но време 

100% 
 
 
 

13. Атила 
Шалата 

професор 
музичког 
васпитања 

Не 4 
Музичко 
васпитање 

5а, б, ц, 
6а, б, ц, 
7а, б, ц 

- - 
Неодређе
но време 
(44,44%) 

60% 
40% ОШ "10. 
октобар" 

14. Балинт 
Ласло 

професор 
географиј
е - мастер 

Не 1 Географија 

5а, б, ц, 
5/2, 7а, 
б, ц, 7/1, 
2, 3, 6/2, 
3 

- - 
Одређено 
време 

100% - 

15. Весна 
Спасојевић 

професор 
српског 
језика и 
књижевно
сти 

Не 5 
Српски језик 
као 
нематерњи 

2КМ, 3д, 
4КМ 

- -  
Неодређе
но време 

44,44% 
 
60% ОШ "Соња 
Маринковић" 

16. Горан 
Андрић 

професор 
биологије 

Да 
(1994) 

22 Биологија 
6/1, 2, 
8/3 

- - 
Неодређе
но време 
(20%) 

30% 
80% 
(ОШ“Ђуро 
Салај“) 

17. Даније
ла Јурић 

професор 
енглеског 
језика и 
књижевно
сти - 
мастер 

Не 2 
Енглески 
језик 

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

- - 
Одређено 
време 

88,88% - 
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18. Дејан 
Новаковић 

Вероучите
љ 

Не 8 Веронаука 
1-8 
разреда 

- - 
Одређено 
време 

40% 
Хоргош 15% 
Кањижа 45% 

19. Етел 
Зуберец 

професор 
биологије 

Да 
(2001) 

18 Биологија 

5/1, 2, 3, 
4, 7/1, 2, 
3, 8/1, 2, 
8б, ц 

7/1 - 
Неодређе
но време 

110%  

20. Жужан
а  Паточ 

професор 
биологије 

Да 
(1992) 

28 Биологија 

5а, б, ц, 
6а, б, ц, 
7а, б, ц, 
8а 

- - 
Неодређе
но време 

100% - 

21. Жужан
а Бурањ 

професор 
математик
е 

Не 5 Математика 
6а, ц, 8а, 
б, ц 

6а - 
Одређено 
време 

111,11
% 

- 

22. Золтан 
Бало 

професор 
ТО 

Да 
(2002) 

18 

Техничко и 
информатич
ко 
образовање 

8а, б, ц, 
8/1, 7/1, 
2, 7б 5ц, 
5/1, 4 

7б - 
Неодређе
но време 

100% - 

23. Зоран 
Марковић 

дипл. 
инж. 
грађевине 

Не 17 
Математика 
(нестручно) 

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

6/4 - 
Одређено 
време 

111,11
% 

- 

24. Иштва
н Балинт 

професор 
мађарског 
језика и 
књижевно
сти 

Да 
(1986) 

36 
Мађарски 
језик 

5а, б, 7а, 
б 

- - 
Неодређе
но време 

100%  

25. Јолан 
Гунић 

професор 
математик
е 

Не 4 Математика 
5а, б, ц, 
7а, б 

5а - Одређено 111,11  

26. Корне
лија Вукелић 

професор 
биологије 

Не 13 Биологија 6/3, 4 - - 
Неодређе
но време 

20% 
ОШ "Свети Сава" 
и "Матко 
Вуковић" 

27. Клара 
Цинклер 

професор 
хемије 

Да 
(2010) 

14 Хемија 

7а, б, ц, 
7/2, 7/3, 
8/а, б, ц, 
8/1, 2, 3 

7а - 
Неодређе
но време 

110% - 

28. Карол
ина Гајдош 

професор 
разредне 
наставе 

Да 
2014 

8 
Енглески 1-4 
(стручно) 

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

- - 
Неодређе
но време 

100% - 

29. Кристи
на Антал 
Динчић 

проф. 
информат
ике 

Не 8 
Информатик
а и 
рачунарство 

5а, ц, 
5/4, 6а, 
б, ц, 6/1, 
2, 3, 4, 
7/1, 8б, 
ц 

- - 
Неодређе
но време 

80% 
ОШ "Ђуро Салај" 
20% 

30. Леа Х. 
Рахел 

професор 
разредне 
наставе 

Не 8 
Енглески 1-4 
(стручно) 

1ц, 2д, 
3д, 4ц, 
1/5, 3/5, 
2-4/4, 
2ц, 3ц, 
4б 

- - 
Неодређе
но време 

100%  

31. Милиц
а Чубрило 

професор 
српског 
језика и 
књижевно
сти 

Да 
(2013) 

9 Српски језик 7/1, 2, 3 7/2 

Помоћн
ик 
директо
ра 

Неодређе
но време 

66,66% 
40% 
(106,66
%) 

- 
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32. Милиц
а Васић 

професор 
српског 
језика и 
књижевно
сти 

Не 2 Српски језик 
5/1, 3, 4, 
6/3 

6/3 - 

Неодређе
но време 
20% 
Одређено 
време 
(85,55%) 

105,55
% 

- 

33. Мариа 
Урбан 
Маргит 

професор 
немачког 
језика 

Да 
(2001) 

16 
Немачки 
језик 

5а, б, ц, 
8а, б, ц, 
8/1, 2, 3 

- - 
Неодређе
но време 

100% - 

34. Милор
ад 
Ковачевић 

професор 
физике 

Да 
(2012) 

19 Физика 
6/2, 3, 4, 
7/1, 2, 3, 
8/1, 2, 3 

8/3 - 
Неодређе
но време 

90% 
ОШ "Милош 
Црњански" 30% 

35. Милен
ко Илин 

професор 
географиј
е 

Не 2 Географија 
5/1, 3, 4, 
8/1 

8/1 

Библиот
ека 
(неструч
но)  

Одређено 
време 

25% 
35% 
(60%) 

- 

36. Маја 
Прћић 

професор 
физичког 
васпитања 

Не 2 

Физичко 
васпитање и 
Грађанско 
васпитање 

5/1, 2, 3, 
4, 7/3; 
Грађанс
ко: 5, 7 и 
8 разред 

- - 
Одређено 
време 

75% 
25% 
(100%) 

- 

37. Ноеми 
Кираљ 

професор 
мађарског 
језика и 
књижевно
сти 

Не 4 

Мађарски 
језик и 
Грађанско 
васпитање 

5ц, 6ц, 
7ц; 
Грађанс
ко: 5, 6, 
7, 8 на 
мађарск
ом и 2 
групе 6 
разред 
на 
српском 

- - 
Одређено 
време 

72,22% 
30% 
(102,22
%) 

- 

38. Натали
ја Тадић 

професор 
физичког 
васпитања 

Да 
(1998) 

24 
Физичко 
васпитање 

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

8/2 - 
Неодређе
но време 

105% - 

39. Невен 
Брандт 

професор 
ТО 

Да 
(2003) 

20 

Техничко и 
информатич
ко 
образовање 

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

5/3 - 
Неодређе
но време 

100% - 

40. Нора 
Еветовић 

професор 
ликовне 
културе 

Да 
(2014) 

2 
Ликовна 
култура 

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

5/4 - 
Неодређе
но време 

55% 
Висока школа за 
васпитаче 40% 

41. Наташ
а 
Скендеровић 

професор 
разредне 
наставе 

Да 17 
Ликовна 
култура 
(нестручно) 

5/2, 3, 
7/1, 2, 3, 
7ц 

- - 
Одређено 
време 

40% Ђурђин 44% 

42. Ружа 
Илић 

наставник 
српског 
језика и 
књижевно
сти 

Да 
(1977) 

38 Српски језик 
8/1, 2, 3, 
6/1, 2 

- - 
Неодређе
но време 

111,11
% 

- 

43. Роберт 
Хербут 

професор 
географиј
е 

Да 
(2001) 

18 Географија 

6а, б, ц, 
6/1, 4, 
8а, б, ц, 
8/2, 3 

8ц - 
Неодређе
но време 

100% - 

44. Рудол
ф Вајс 

професор 
историје 

Да 
(1992) 

25 Историја 

5/1, 2, 3, 
6/2, 3, 
6а, 7/1, 
2, 7а, б, 

6/2 - 
Неодређе
но време 

115%   
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8/1, 2, 3 

45. Рита 
Бозоки 

професор 
српског 
језика 

Не 4 

Српски језик 
као 
нематерњи 
(1-4.) 

1КМ, 
3КМ, 1ц, 
2д, 3ц, 
4б, 4ц 

- - 
Одређено 
време 

100%  

46. Сузана 
Буројевић 

професор 
српског 
језика и 
књижевно
сти 

Не 2 
Српски језик 
као 
нематерњи  

5б, ц, 6а, 
б, ц, 8а, 
б, ц 

8б - 
Одређено 
време 

116, 
66% 

- 

47. Слобо
данка Брандт 

професор 
ТО 

Да 
(1990) 

29 

Техничко и 
информатич
ко 
образовање 

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

6/1 - 
Неодређе
но време 

100%  

48. Силар
д Семи 

професор 
енглеског 
језика и 
књижевно
сти 

Да 
(2012) 

8 
Енглески 
језик 

6/1, 2, 3, 
6а, б, ц, 
8а, б, ц 

6ц - 
Неодређе
но време 

100%  

49. Теодо
ра Петраш 

професор 
мађарског 
језика и 
књижевно
сти 

Да 
(2013) 

12 
Мађарски 
језик 

6а, б, 8а, 
б, ц 

8а - 
Неодређе
но време 

111,11
% 

 

50. Тибор 
Јесенски 

професор 
ТО 

Да 
(2003) 

21 

Техничко и 
информатич
ко 
образовање 

8а, б, ц, 
7а, б, ц, 
6а, б ц, 
5а, б 

- - 
Неодређе
но време 

110%  

51. Флориј
ан К. Лашанц 

професор 
физике 

Да 
(2013) 

16 Физика 
6а, 6/1, 
7а, б, ц, 
8а, б, ц 

5ц - 
Неодређе
но време 

80% 
ОШ "Мајшански 
пут" 20% 

52. Херми
на Месарош 
Гал 

спец. 
струк. 
васпитач 

Не 2 
Ликовна 
култура 
(нестручно) 

5а, б, ц, 
6а, б, ц, 
7а, б, 8а, 
б, ц 

- Хор (5%) 
Одређено 
време 

70% 
5% 
(75%) 

ОШ "Кизур 
Иштван" 30% 

53. Хајнал
ка Халаи 

професор 
мађарског 
језика 

Не 2 

Мађарски 
језик као 
језик 
средине 

1-8 
разреда 

- - 
Одређено 
време 

100% - 

54. Шандо
р Јухас 

професор 
физичког 
васпитања 

Да 
(2008) 

11 
Физичко 
васпитање 

6, а, б, ц, 
7/2, 8а, 
б, ц 

6б - 
Неодређе
но време 

105% - 

55. Шандо
р Чикош 

професор 
физичког 
васпитања 

Да 
(1983) 

35 
Физичко 
васпитање 

5а, б, ц, 
7а, б, ц, 
7/1 

- - 
Неодређе
но време 

105% - 

56. Шандо
р Тамаш 

професор 
музичке 
културе 

Да 
(2012) 

21 
Музичка 
култура 

5/1, 2, 3, 
4, 6/1, 2, 
3, 4, 7/1, 
2, 3, 8/1, 
2, 3 

7/3 
Оркеста
р 

Неодређе
но време 

110% - 

57. Ковач 
Хермина 

Вероучите
љ 

Не 8 Веронаука 
1-8 
разреда 

- - Одређено 100%  

58. Емин 
Кукач 

Вероучите
љ 

Не 2 Веронаука 
1-8 
разреда 

- - Одређено 20%  

59. Кристи
јан Бодић 

Вероучите
љ 

Не 1 Веронаука 
1-8 
разреда 

- - Одређено 50%  

 

Напомена: Редни бројеви  означени сивом бојом означавају промену кадра у току године: 
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Наставнице српског језика као нематерњег у нижим разредима Андреа Сикора Рожа и Рита 
Бозоки су отишле на порођајно одсуство, и на та радна места су примљена Паулина Миланковић 
и Далиборка Буквић 
 
Професор српског језика Милица Васић је отишла на порођајно одсуство и примљена је Луна 
Градиншћак- стручна замена. 
 
Ружа Илић наставник српског језика је отишла у пензију и на нјено место је примљена Драгица 
Кричковић, стручна за предмет 
 
Уместо нестручних наставника ликовне културе Наташа Скендеровић и Хермина Месарош Гал 
(које су биле примљене као замена за Арпада Милинског ко је био на неплаћеном одсуству до 
децембра) примљен је Арпад Блашко стручан за предмет 
  
Андреа Ботка Варга   - професор енглеског језика је била на порођајном одсуству и њу је мењала 
Изабела Јурчак 
 
Корнелија Вукелић – професорка биологије је отишла на порођајно одсуство и њу мења Милена 
Павловић 
 
Кристина Антал Динчић се са порођајног одсуства вратила у 2. полугодишту. До дата ју је мењао 
Жолт  Рожа 
 
КАДРОВСКА СТРУКТУРА – ваннаставни кадар школска 2014/2015. год. 

 

Р. Бр 
Презиме, 
име 

Врста стручне 
спреме 

Послови на 
којима ради 

Рад. 
стаж Лицен-ца % ангажмана 

 УПРАВА  

1.  
Вајс Весна 

професор 
српског језика и 
књижевности 

Директор школе 16 Да 
(2014) 100% 

2.  
Бурањ Ирен проф.раз.наст. 

Помоћник 
директора 

33 
Да (1983) 60%пом+40%библиот. 

3.  

Чубрило 
Милица 

професор 
српског језика и 
књижевности 

Помоћник 
директора 

9 Да 
(2013) 40%  пом.+ 66,66% настава 

4.  
Поњаушић 
Гордана 

дипл.правник Секретар школе 17 
Да 
(2009) 100% 

5.  
Првуловић 
Зита 

васпитач 
Админист-
финанс. Радн. 

22 
 - 100% 

6.  
Збуњак 
Габриела 

гимназија 
Админ.финанс. 
радник 

35 
 - 100% 

7.  
Пеновац 
Рожа 

гимназија 
Руководилац 
рачуновод. 

36 
 - 100% 

 СТРУЧНА СЛУЖБА  

1.  
Сабо С. 
Изабела 

психолог Психолог 12 
Да (2015) 100% 

2.  
Уршал 
Маргарета 

педагог Педагог 18 
Да 
(2008) 100% 

3.  
Дудаш 
Агнеш 

проф.раз.наст. Библиотекар 21 
Да 
(1996) 100% 

4.  
Илин 
Миленко 

проф.географ. Библиотекар  
Не 35%библ.+25 %наст 

5.  
Порколаб 
Атила 

струковни инг. Библиотекар 4 
Не 25% библ.+76,66%наст. 

6.  
Саити 
Рејхана 

средња школа 
 Педагошки. 
асист. 

3 
Не 100% 
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 ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ  

1.  
Чонти 
Елеонора 

кв радник Помоћни радник 29 
  100% 

2.  
Порколаб 
Едит 

кв електричар 
Сервирка-
кухиња 

31 
  100% 

3.  
Шалата 
Јелисавета 

основна школа Помоћни радник 36 
  100% 

4.  Хајду Кинга кв радник Помоћни радник 22   100% 

5.  
Порколаб 
Миклош 

пкв радник Помоћни радник 30 
  100% 

6.  
Тот Кираљ 
Иренка 

основна школа Помоћни радник 15 
  100% 

7.  Јојарт Терез основна школа Помоћни радник 31   100% 

8.  
Танцош 
Ибоља 

основна школа Помоћни радник 15 
  100% 

9.  Течер Чила основна школа Помоћни радник 16   100% 

10.  Будаи Јудит основна школа Помоћни радник 26   100% 

11.  Чик Теодора текстилни тех. Помоћни радник 24   100% 

12.  
Вуковић 
Хилда 

основна школа Помоћни радник 7 
  100% 

13.  
Јаковчевић 
Тимеа 

основна школа 
Сервирка-
кухииња 

15 
  100% 

14.  
Чисар 
Маргит 

основна школа Помоћни радник 12 
  100% 

15.  Мајор Ирен основна школа Помоћни радник 19   100% 

16.  
Збуњак 
Јован 

економски тех. Домар школе 36 
  100% 

17.  
Хорват 
Маћаш 

средња школа Ложач 29 
  100% 

18.  Салма Имре средња школа Домар школе 31   100% 

Пеновац Рожа, шеф рачуноводства је отишла у пензију и примљен је Зоран Ташковић 
 
 

Наставници који немају одговарајућу стручну спрему прописану правилникомбили су : 
Рeд. 
бр. 

НAСTAВНИ ПРEДMET 
ИME И ПРEЗИME 

НAСTAВНИКA 
ЗВAЊE, 
СTРУКA 

ГOД. РAД. 
ИСКУСTВA 

1.  
Математика и 
информатика 

Александар Неорчић дипл. економиста 11 

2.  Математика Зоран Марковић дипл. инг. грађевине 17 

3.  Математика Алчександра Ступар Брујић дипл. инг. грађевине 4 

4.  
Математика и 
информатика 

Атила Порколаб 
дипл. струковни 
инжињер 

4 

5.  Немачки језик Бајус Анико 
дипл. филолог 
германиста  

1 

6.  Немачки језик Трукли Анита проф. разр. наставе 2 

7.  Немачки језик Сабо Анита гимназија 0 

8.  Физика и ТО Тот Анита струковни инг. 2 

9.  Ликовна култура Месарош Гал Хермина спец. струч. васпитач 2 

10.  Ликовна култура Скендеровић Наташа проф. разредне наставе 17 

11.  Хемија Мухи Анико  
дипломирани хемичар - 
биохемије 

0 

 Напомена: током школске године нестручни наставници под бројем 9 и 10 су замењени 
стручним наставником  ликовне културе
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1.2.4. Приправници 
 
Рад са приправницима, њихова квалитетна методичка, дидактичка, психолошка и 
педагошка припрема представља важан задатак школе, где су највише ангажовани 
наставници са вишегодишњим искуством, управа и стручна служба.   

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,  који су током школске 2014/15 положили испит за лиценцу су:  
 
Приправници чији је захтев за полагање испита  био послат Министарству пре 8 година 
Изабела Сабо Секе-психолог и Ана Хербут Хегедиш-проф. историје ове школске године 
су стигли на ред и положили испит 

 
Имe и прeзимe 
припрaвникa 

Звaњe Врстa пoслa 
Имe и прeзимe 

мeнтoрa 

1 
Изабела Сабо 
Секе 

дипломирани психолог стручни сарадник - психолог 
Кинга Абел, дипл. 
психолог 

2 
Ана Хербут 
Хегедиш 

професор историје проф. историје 
Рудолф Вајс, проф. 
историје 

3 
Александра 
Тадић  

проф. српског језика у 
одељењима на 
мађарском језику 

проф. српског језика 
Милица Чубрило, 
проф. српског језика и 
књижевности 

4 
Моника 
Шарњаји  

дипломирани педагог - 
мастер 

стручни сарадник – педагог на 
једногодишњој стручној пракси 

Маргарета Уршал 
педагог 

5 Ирса Исић Проф.разредне наставе Настава у продуженом боравку 
Лукић Милица, проф. 
разредне наставе 

 
 
Приправници којe је школа 2014/15 пријавила за полагање испита за стицање лиценце и 
који чекају позив су:  
 

 
Имe и 

прeзимe 
припрaвникa 

Звaњe Врстa пoслa 
Имe и прeзимe 

мeнтoрa 

1.  Милица Васић Проф. српског језика 
Настава српског језика као 
нематерњег  

Милица Чубрило, 
проф. српског језика 

2.  Ноеми Кираљ Проф.мађарског језика 
Настава мађарског језика и 
грађанског васпитања 

Теодора Петраш, проф. 
мађарског језика 

3.  
Леа Рахел 
Хућка 

Наставник енглеског 
језика у 1. циклусу 

Настава енглеског језика у 1. 
циклусу 

Силард Семи, проф. 
енглеског језика 

4.  
Данијела 
Летовић 

Професор разредне 
наставе 

Настава у продуженом боравку 
Љиљана Радојчић, 
професор разредне  
наставе 

5.  Маја Прћић 
Професор физичког 
васпитања 

Настава физичког васпитања 
Наталија Тадић, проф. 
физичког васпитања 

6.  
Нинослава 
Пенџић 

Проф.разр.наставе Разредна настава  
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1.2.5.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.  

 

Школа се школске 2013/14 године укључила у пројекат „Развионица“ и у оквиру 
пројекта је цео колектив био обухваћен обукама. Развионицу финансира Европска унија, 
а носилац пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. Пројекат спроводи конзорцијум који води Hulla & Co, Human Dynamics K.G. 
 

 У школској 2014/15 години у оквиру пројекта имали смо још један дводневни 
семинар 10 и 11. јануара 2015. – 3. део модула 1. (Примена Националног оквира 
курикулума – Основе учења и наставе) и Обука наставника за употребу ИКТ-а у 
настави у трајању од 2 дана- за 16 запослених 12-14 децембра 2014. у Кањижи (20 
учесника је то већ завршило у претходној школској години) 

 
У оквиру пројекта поред семинара учесници су добили и обимне домаће задатке, 
ипак воља и жеља запослених да се стручно усавршавају није био мањи него 
ранијих година, колеге су били спремни да улажу енергију, време и новац у многе 
друге едукације. 

 
 
 

ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ СЕМИНАРА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 
 

ПРВИ РАЗРЕД 

Врста 
акредитовано

г 
стр.усаврш. 

Област и назив 
Организатор, 
реализатор 

Каталошки 
број.,Бр.сат

и 
Датум, место Имена учесника 

Оцена 
употребљи
-вости 1-3 

ИКТ- 
СЕМИНАР 

Информатика Министарство 
просвете 

352-
2285/15 

12.-14. 12. 
2014. 
Кањижа 

Буљовчић И. 
ЂукићР. 

3 

СЕМИНАР Мотивација за 
учењем код ученика 
из вишеструко 

Учитељски 
факултет 

838 05.- 06. 01. 
2015. 

Туруш Б. Р. , 
Ковач Е. 

3 

СЕМИНАР- 
ОБУКА 

Могућности 
примене Web. 2.0- 
алата у настави 

Учитељски 
факултет 

820 05.- 06. 01. 
2015. 

 Ковач Е. 3 

СТРУЧНИ 
СКУП- КЛЕТ 

Зашто је важно 
самовредновање 
ученица и ученика 

ОШ Мајшански 
пут 

2082- 
4/2014 

04.02.  
2015. 

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

3 

СТРУЧНИ 
СКУП 

Научно 
описмањивање 
ученика 

Градска кућа, 
Суботица 

2222-
4/2014 

11. 02. 
2015. 

Ковач Е., 
Ковачевић 
Ангела, 

2 

СТРУЧНИ 
СКУП 

Ефекти наставе 
методике на 
квалитетније образ. 

УФМЈ 
Суботица 

01-
1159/201
5 

30. 05. 
2015. 

Ковач Е. 3 

СТРУЧНИ 
СКУП 

Презентација 
примера добре 
праксе 

Новосадски 
Ректорат, Нови 
сад 

 Април 
2015. 

Буљовчић И. 
ЂукићР., 
Туруш Б. Р., 
Маја 
Дамњановић 

3 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

Врста 
акредитовано
г стр.усаврш. 

Област и назив  
Организатор, 
реализатор 

Каталошки 
број. 

Бр.сати 
Датум, место Имена учесника 

Оцена 
употребљи
-вости 1-3 

Семинар Примена ИКТ у 
настави 

ЗУОВ, Београд 352-
2281/15 
24 бода 

12.-14. 
12.2014 
Кањижа 

Зорка Куљић 3 

Семинар Примена ИКТ у 
настави 

ЗУОВ, Београд 352-
2281/15 
24 бода 

27-29. 
8.2014. 

Гордана Јурић, 
Ката Нађ Варга 

3 

 
Семинар 

 
Развионица 

 
Министарство 
просвете 

   
Зорка Куљић, 
Татјана 
Халиловић 
Гордана Јурић, 
Николић Рита, 
Мирослава 
Бриндза, Ката 
Нађ Варга, Гал 
Ангела 

 
2 
 

10.-----
Акредитова
ни семинар 
трибина 

10.Зашто  је  важно 
самовредованје 

10.Клетт 
друштво  за  
развој  
образованја 

10.3СУ3  
04.02.2015
. Суботица 

Мезеи Лидиа, 
Николић Рита, 
Мирослава 
Бриндза, Ката 
Нађ Варга 

3 

10.----
Конференц
ија 

10.Различити  смо 10.Удружење 
,,Јоги,,Суботиц
а 

10.396/43 27.10.2014
. Суботица 

Мезеи Лидиа,  3 

10.----
Стручно 
усавршава
ње 

10.Карика која 
недостаје 

10.О.Ш. Соња 
Маринковић 

 01.06.2015
. Суботица 

Мезеи Лидиа 
Николић Рита 
Татјана 
Халиловић 
Гордана Јурић 
Силвија Шили 
Мирослава 
Бриндза 
 
 

2 

7. Семинар Механизми 
укључивања деце са 
даровитошћу и/или 
сметњама у 
наредни ниво 
школовања   К3 
приоритет 8 

МПНТР,  
УГ "Едукативни 
центар Рома" 

315 
број сати 
16 

27-28. 02. 
2015. 
ОШ 
"Матко 
Вуковић" 
Суботица 

Ката Нађ Варга 3 

4.Семинар Вук или јагње? 
Приступ агресији и 
пружање помоћи 
жртвама и 
извршиоцима 
насиља 

Удружење 
организатора 
слободних 
активности 

Д-
38/2015. 

24.05.2015
. Суботица 

Николић Рита 
Силвија Шили 

3 

4. Трибина Научно 
описмењавање 
ученика 

Савез учитеља 
Републике 
Србије 

 11.02.2015
.  Нова 
Општина 
Суботица 

Николић Рита, 
Ката Нађ Варга, 
Пољаковић 
Кираљ Ђенђи 

2 
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4.Семинар 

Где настају чуда-
педагогија искуства 

Удружење 
организатора 
слободних 
активности 

Е-
94/2015. 

29.03.2015
. 

Николић Рита 3 
 
 
 

5.Конферен
ција 

ужа стручна област 
Дијагностичко 
вредновање и 
развијање 
способности 
ученика 

Педагошки 
завод 
Војводине 

457 
1 бод 

УФ 
Суботица 
27.11. 
2014. 

Пољаковић 
Кираљ Ђенђи 

      2 

5.Семинар Мотивација за 
учењем код ученика 
из вишеструко 
маргинализованих 
група 

Учитељски 
факултет 

838 
16 
бодова 

УФ 
Суботица 
5-6. 01. 
2015. 

Пољаковић 
Кираљ Ђенђи 
Силвија Шили 

3 

5.Презента
ција 
уџбеника 

Презентација 
уџбеника 

Издавачка 
кућа ,,Нови 
Логос“ 

 Дечје 
позориште 
Суботица 
21. 01. 
2015. 

Пољаковић 
Кираљ Ђенђи, 
Николић Рита, 
Мирослава 
Бриндза, Ката 
Нађ Варга 

2 

5.Стручна 
трибина   
Презентаци
ја уџбеника 

Зашто је важно 
самовредновање 
ученица и ученика 
Презентација 
уџбеника 

Издавачка 
кућа ,,Клетт“ 

1 дан 
 
 
 
 
 
2 бода 

Суботица 
ОШ 
,,Мајшанск
и пут“ 
04. 02. 
2015. 

Пољаковић 
Кираљ Ђенђи, 
Николић Рита, 
Мирослава 
Бриндза, Ката 
Нађ Варга 

2 

7. 
Радионица  

е ТWINNING  Фондација 
Темпус - е 
ТWINNING 
Национални 
тим за 
подршку 

 Отворени 
универзит
ет 
Суботица, 
08.04.2015
. 

Ката Нађ Варга 3 

5.Презента
ција 
уџбеника 

Презентација, 
дискусија и анализа 
уџбеника 

Издавачка 
кућа ,,Едука“ 

2 бода Суботица 
ОШ ,,Јован 
Јовановић 
Змај“ 
 
23. 02. 
2015. 

Пољаковић 
Кираљ Ђенђи, 
Марослава 
Бриндза, 
Николић Рита, 
Ката Нађ Варга 

1 

5.Семинар Примена 
информационо-
комуникационих 
технологија у 
настави 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања, 
Београд 

24 бода 
 

Регионалн
и центар 
за 
прфесиона
лни развој 
запослени
х у 
образовањ
у, Кањижа 
12-14.12. 
2014. 

Пољаковић 
Кираљ Ђенђи 

3 

5.Стручни 
скуп    

Ефекти наставе 
методике на 
квалитетније 
образовање 

Учитељски 
факултет на 
мађарском 
наставном 
језику, 
суботица 

1 дан УФ 
Суботица 
30. 
05.2015. 

Пољаковић 
Кираљ Ђенђи 

2 
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5.Пројекат Развионица Министарство 
просвете РС 

 Суботица 
ОШ 
,,Сечењи 
Иштван“ 

Пољаковић 
Кираљ Ђенђи 
Силвија Шили 

2 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Врста 
акредитованог

стр.усаврш. 
Област и назив  

Организатор, 
реализатор 

Каталошки 
број.,Бр.сат

и 
Датум, место Имена учесника 

Оцена 
употребљи
-вости 1-3 

Раз
вионица 

Наставник као 
рефлексивни 
практичар 

Министарство 
просвете 

 ОШ 
Сечењи 
Иштван 

Сви чланови 
актива. 

3 

ИКТ Информациона 
комуникативна 
тефнологија 

Министарство 
просвете 

352-
139/15 

Кањижа, 
12-
14.децемб
ра.2014. 

Нинослава 
Пенџић, Сања 
Тонковић, 
Лидија 
Миланковић, 
Ленке Кобрехел 

3 

Изазови 
данашњице 
у 
образовно-
васпитном 
раду 

 
Комуникација и 
сарадња 

 
 

Педагошки 
завод 

Војводине 

 1.март 
2014. 

Ленке Кобрехел  
1 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Врста 
акредитованог

стр.усаврш. 
Област и назив  

Организатор, 
реализатор 

Каталошки 
број.,Бр.сат

и 
Датум, место Имена учесника 

Оцена 
употребљи
-вости 1-3 

Пројекат Ужа стручна област 
Развионица 
 

Министартсво 
Просвете 

? Суботица, 
? 

Вашархељи 
Силвиа  
Мирослава 
Бриндза, Дунаи 
Атила, Торма 
Тинде Ката Нађ 
Варга 

 
 
 
 
      2 
 
 
 

Семинар Мотивација за 
учењем код 
ученика из 
вишеструко 
маргинализованих 
група 

Учитељски 
факултет, 
Суботица 

838 
16 бод 

5-
6.01.2015. 
Суботица 

Вашархељи 
Силвиа  
 

      3 

Семинар Примена 
информационо-
комуникационих 
технологија у 
настави 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања, 
Београд 

 24 бод  12-14. 12. 
2014. 
Кањижа 

Вашархељи 
Силвиа  
 

      3 

Стручна 
трибина 

Зашто је важно 
самовредновање 
ученица и ученика 

Издавачка 
кућа „Клетт“ 
ОШ " 
Мајшански 
пут" Суботица 

  1 бод 04.02.2015
. 
Суботица 

Вашархељи 
Силвиа, Зораје 
Илдико, Ката 
Нађ Варга, 
Мирослава 
Бриндза, Дунаи 
Атила  
 

      2 

Стручна 
трибина 

Научно 
описмењавање 
ученика  

Завод за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања 
СУРС 
 

1 бод 11.02.2015
. 
Нова 
Општина, 
Суботица 

Вашархељи 
Силвиа, Ката 
Нађ Варга 
Дунаи Атила 
 

      2 

Стручни Карика која ОШ " Соња 2 бода 01.06.2015 Мирослава 2 
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скуп недостаје Маринковић" . Нова 
Општина 
Суботица 

Бриндза, Дунаи 
Атила 

Стручна 
трибина 

Презентација 
уџбеника " Логос" 

Издавачка 
кућа " Логос" 

1 бод 21.01.2015
. Дечије 
позориште 

Мирослава 
Бриндза, Дунаи 
Атила, , Ката 
Нађ Варга 

3 

Стручна 
трибина 

Презентација 
уџбеника " Едука" 

Издавачка 
кућа " Едука" 

2 бода Суботица 
ОШ ,,Јован 
Јовановић 
Змај“ 
 
23. 02. 
2015. 
 

Мирослава 
Бриндза, Дунаи 
Атила, Ката Нађ 
Варга 

3 

Семинар Вук или јагње? 
Приступ агресији и 
пружање помоћи 
жртвама и 
извршиоцима 
насиља 

Удружење 
организатора 
слободних 
активности 

Д-
38/2015. 

24.05.2015
. Суботица 

Дунаи Атила 3 

Семинар Примена ИКТ у 
настави 

ЗУОВ, Београд 352-
2281/15 
24 бода 

27-29. 
8.2014. 

 Ката Нађ Варга 3 

Стручно 
предавање 

Презентација 
уџбеничких 
комплета од 1. до 
4. разреда основне 
школе, приручника 
и дидактичког 
материјала 
Издавачке куће " 
Клетт" 

Издавачка 
кућа ,,Клетт“ 

2 бода ОШ 
"Мајшанск
и пут" 
Суботица 
04. 02. 
2015. 

Мирослава 
Бриндза, Ката 
Нађ Варга 

2 

 Семинар Механизми 
укључивања деце 
са даровитошћу 
и/или сметњама у 
наредни ниво 
школовања   К3 
приоритет 8 

МПНТР,  
УГ "Едукативни 
центар Рома" 

315 
број сати 
16 

27-28. 02. 
2015. 
ОШ 
"Матко 
Вуковић" 
Суботица 

Ката Нађ Варга 3 

 Радионица  е ТWINNING  Фондација 
Темпус - е 
ТWINNING 
Национални 
тим за 
подршку 

 Отворени 
универзит
ет 
Суботица, 
08.04.2015
. 

Ката Нађ Варга 3 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Врста 
акредитованог

стр. 
усаврш. 

Област и Назив  
Организатор, 
реализатор 

Каталошки 
број.,Бр.сат

и 
Датум, место 

Имена 
учесника 

Оцена 
употребљи-

вости 1-3 

Семинар Примена 
информационо – 
комуникационих 
технологија у 
настави 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања, 
Београд 

352-
139/15 

Техничка 
школа Иван 
Сарић, 
Суботица 
26. -28. 08. 
2014. 

Леа Хуђка 
Рахел, 
Ана Кесеги 
Михајловић 

2 

Стручни 
дан 

комуникација Удружење 
орг.слоб.актив

2014-
szn/036 

О.Ш. Сечењи 
Иштван, 

Kаролина 
Гајдош 

3 
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ности, 
Београдска 10. 
24340 СТ. 
Моравица 

Суботица18.10.
2014. 

Ана Кесеги 
Михајловић 

Семинар Научно 
описмењавање 
ученика 

Савез Учитеља 
Републике 
Србије 

2222-
4/2014 

Нова општина 
Суботица 
11.02.2015. 

Леа Хуђка 
Рахел, 
Kаролина 
Гајдош 
Ана Кесеги 
Михајловић 

1 

Семинар Развионица   ОШ 
СечењиИштван 
10-11. 01.2015.  

Леа Хуђка 
Рахел, 
Kаролина 
Гајдош 
Ана Кесеги 
Михајловић
, 
Силард 
Семи 

1 

Физичко васпитање 
Врста 

акредитованог
стр.усаврш. 

Област и Назив  
Организатор, 
реализатор 

Каталошки 
број.,Бр.сат

и 
Датум, место 

Имена 
учесника 

Оцена 
употребљи-

вости 1-3 

Семинар подршка развоју 
личности, васп. рад 

РазвионицаМи
нистарство 
просвете 

40 2014. -2015. 
Суботица 

Наталија 
Тадић 
Маја Прћић 
Шандор 
Јухас 
Шандор 
Чикош 

2 

Мађарски језик 

Врста 
акредитованог

стр.усаврш. 
Област и Назив  

Организатор, 
реализатор 

Каталошки 
број.,Бр.сат

и 
Датум, место 

Имена 
учесника 

Оцена 
употреб

љи-вости 
1-3 

Семинар Комуникација и 
сарадња 

Педагошки 
Завод 
Војводине 

Е-92 / 
2015, 24 

27-29. 
03.2015.Оснвна 
Школа Сечењи 
Иштван, 
Суботица 
Карађорђев пут 
94.   

Хајналка 
Халаи 

2 

Семинар Комуникација и 
сарадња 

Развионица ОШ 
СечењиИ
штван 10-
11. 
01.2015.  

2014 – 2015, 
Основна Школа 
Сечењи Иштван 

Хајналка 
Халаи 

2 

Семинар Комуникација и 
сарадња 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања 

У -007/14, 
24  

14. 07. 2014 – 18. 
07. 2014., Нови 
Сад 

Хајналка 
Халаи 

1 

Семинар Комуникација и 
сарадња 

Развионица ОШ 
СечењиИ
штван 10-
11. 
01.2015.  

2014 - 2015 Теодора 
Петраш 

2 

Семинар Комуникација и 
сарадња 

Развионица ОШ 
СечењиИ
штван 10-
11. 

2014 - 2015 Ноеми 
Кираљ 

2 
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01.2015.  

Семинар Комуникација и 
сарадња 

Развионица ОШ 
СечењиИ
штван 10-
11. 
01.2015.  

2014 - 2015 Иштван 
Балинт 

2 

Стручни 
скуп 

Стручни дан-
конференција 
18.10.2014. 

Удружење 
организатора 
слободних 
активности 
Стара 
Моравица 

Педагошк
и завод 
Војводин
е broj 377 

18.10.2014Стара 
Моравица 

Петраш 
Теодора 

 2 

Семинар Комуникација и 
сарадња 

Обука нових 
наставника за 
реалижацију из 
програма ,, 
Професионална 
ориентација“ 

Сл. 
Гласник 
РС број 
85/2013. 

17.10.2014., О. 
Ш. ,, Петефи 
Шандор" 
Хајдуково 

Петраш 
Теодора 

 2  

Семинар Семинарзаразред
нестарешине 
 

Külhoni magyar 
felsősök éve 
program 
keretében 
szervezett 
továbbképzés-  

2014/68 6.-12. 07.2014., 
Balatonöszöd- 
Magyarország 

Петраш 
Теодора 

2 

Летња 
академија 

Комуникација и 
сарадња 

Szervező: 
Rákóczi 
SzövetségII. 
Kárpát-medencei 
Magyar Nyelv és 
Irodalomtanár 
Találkozó 

- 28.07.-1.08.2014., 
Суботица 

Петраш 
Теодора 

3 

Стручни 
скуп 

Изазови 
данашњице у 
образовно-
васпитном раду  

Удружење 
просветних 
радника мађара 
Северне Бачке-
Суботица 

Педагошк
и завод 
Војводин
е  
Нова 
општина 
Суботица 

01.03.2015., 
Суботица 

Петраш 
Теодора 

2 

Математика 
Врста 

акредитованог
стр.усаврш. 

 

Област и Назив  
Организатор, 
реализатор 

Каталошки 
број.,Бр.сат

и 
Датум, место 

Имена 
учесника 

Оцена 
употреб

љи-вости 
1-3 

Семинар ИКТ ЗУОВ ??? 26.-28.8. 
2014. 
Суботица 

Александра 
Ступар 
Брујић, 
Жужана 
Бурањ, 
Јолана 
Гунић, 
Александар 
Неорчић, 
Атила 
Порколаб 

3 

Семинар Инклузија на делу 
– практична 
примена 
инклузивног 
модела рада у 
основној школи 

Рефионални 
центар за 
професионални 
развој 
запослених у 
образовању – 

каталошк
и број 
311,  
бр. сати 
16 

5.-6.12. 
2014. 
ОШ „Соња 
Маринковић“ 
Суботица 

Александра 
Ступар 
Брујић 

3 
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Кањижа, 
М. Пејовић и Б. 
Бешлић 

Немачи језик 
Врста 

акредитованог
стр.усаврш 

Област и Назив  
Организатор, 
реализатор 

Каталошки 
број.,Бр.сат

и 
Датум, место Имена учесника 

Оцена 
употребљ

и-вости 1-3 

Сeминар Принципи 
диференцијације у 
настави 

Дата 
Дидакта 

461/2015, 
8 сати 
 

21.03.2015
. 

Мариа Урбан 
Маргит 
Анита Трукли 
Анико Бајус 

3 

Семинар ЕФИКАСНО 
ОПЕРАТИВНО 
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ 
НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 
КРОЗ УНАПРЕЂИВАЊЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈА 
НАСТАВНИКА 

Дата 
Дидакта 

13/12 и 
31/12, 8 
сати 

12.04.2014
., 
СУБОТИЦА 

Мариа Урбан 
Маргит 
Анита Трукли 
Анико Бајус 

3 

Семинар INTERNATIONALE 
SCHULISCHE 
VERGLEICHSARBEITEN 
DER ZENTRALSTELLE F'R 
DAS 
AUSLANDSSCHULWESEN 
– AUF DEM WEG ZUM 
DSD 

Deutsche 
Auslandssc
hularbeit 
Internation
al 

4.5 сати 07.05.2014
. 

Мариа Урбан 
Маргит 
Анита Трукли 
Анико Бајус 

3 

Семинар ARBEIT MIT DEM 
LERNPROGRAMM 
„ROKO“ FÜR DIE 
INTERAKTIVE TAFEL IM 
ANFANGSUNTERRICHT 
„DEUTSCH ALS 
FREMDSPRACHE“ IN DER 
GRUNDSCHULE 

Deutsche 
Auslandssc
hularbeit 
Internation
al 

4 сата 08.05.2014
. 

Анита Трукли 3 

Семинар 

GRUNDSCHULSEMINAR 

Deutsche 
Auslandssc
hularbeit 
Internation
al 

2.5 сата 19.3.2015. Анита Трукли 3 

Семинар Коцкица, карте, уже, 
падобран- игре у 
разреду 

Удружење 
организато
ра 
слободних 
активности
, Стара 
Моравица 

Д-
38/2014, 
8 сати 

23.11.2014
. 

Анико Бајус 3 

Семинар Примена 
инернационо-
комуникационих 
технологија у настваи 

Завод за 
унапређив
ање 
образовањ
а и 
васпитања
, Београд 

352-
2296/15, 
24 сати 

 
12.-

14.12.2014
, Kaњижа 

Анико Бајус 3 

Семинар Где настају чуда-
педагогија искуства ( 
емпиријска едукација) 

Удружење 
организато
ра 
слободних 
активности
, Стара 
Моравица 

E-
86/2015, 
24 сати 

27.-29. 
3.2015, 

Суботица 

Анико Бајус 3 
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Природне науке 
Врста 

акредитованогстр.ус
аврш. 

Област и Назив  
Организатор, 
реализатор 

Каталошки 
број.,Бр.сати 

Датум, место Имена учесника 
Оцена 

употребљ
и-вости 1-3 

Семинар: 
Интерактивним 
учењем до 
функционалног 
знања 

П-2-
Подучавање и 
учење 
 

Регионални 
центар за 
стручно 
усавршавање 
Ужице 

449-
636/2014 
 
       12 

17.01. 
2015 
Суботи-ца 

Горан Андрић 

3 

Развионица- 
подршка развоју 
људског 
капитала и 
истраживања 

К3 
Педагогијаме
тодика 

Министарств

о просвете, 

наука и тех-

ничког 

развоја Кат. Бр.  
467 
 
40 сати 

8-9. нов. 2013.         

1.јун 2014.  

10-11.01. 

2015.      ОШ 

Сечењи 

Иштван 

Горан 
Андрић, 
Паточ 
Жужана, 
Етел Зуберец, 
Лашанц К. 
Флоријан, 
Кларика 
Цинклер, 
Тот Анита, 
Милорад 
Коваћевић 

 
 

3 
 
 
 
 
 

Семинар: ИКТ у 
настави 

Информа-
тика 

Завод за 
унапређива-
ње образова-
ња и васпи-
тања 
Београд 

24 сати 

27.и 28. 8. 
2014. 
Суботи- 
ца 

Горан Андрић 
Етел Зуберец 
Лашанц К. 
Флоријан 
Кларика 
Цинклер, 
Милорад 
Ковачевић 

 
3 
 
 

Семинар: 
Механизми 
укључивања 
деце са 
даровитошћу 
или сметњама у 
наредни ниво 
школовања 

Подршка 
развоју 
личности 

Организатор 
је ОШ „ Мат-
ко Вуковић“. 
Реализатор је 
ОШ „Соња 
Маринковић 

Кат.бр. 332 
 
16 сати 

27. и 28 02. 
2015 
Суботи- 
ца 

Милена 
Павловић 

2 

Семинар: 
Коцкица, карте, 
уже, падобран-
игре у разреду 

 
К 2 

Удружење 
организатора 
слободних 
активности – 
Стара 
Моравица 
 

Кат. Бр. 
836, 
 
8 сати 

23.11. 
2014. 
Суботи-ца 

Етел Зуберец 

3 

Семинар: Где 
настају чуда-
педагогија 
искуства 
(емпиријска 
едукација) 

К3 Удружење 
организатора 
слободних 
активности – 
Стара 
Моравица 

Кат. Бр. 
844,  
 
24 сати 

27-29. 3.2015. 
Суботи-ца 

Етел Зуберец 

 
3 

Семинар: „Вук 
или 
јагње?”Приступ 
агресији и 
пружање 
помоћи жртвама 
и извршиоцима 
насиља. 

Подршка 
развоју 
личности 
К4 

Удружење 
организатора 
слободних 
активности – 
Стара 
Моравица 

Кат. Бр. 
856,  
 
24 сати 
 
 
 
 

22-24. 5.2015. 
Суботи-ца 
 
 
 
04.-06. 2015 
Суботи-ца 

Етел Зуберец 
 
 
 
 
 
Анико Мухи 

3 

Стручни скуп: 
Стручни дан 

 Удружење 
организатора 

1 дан  
 

18.10. 
2014. 

Етел Зуберец 
3 
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2014 
 

слободних 
активности – 
Стара 
Моравица 

Суботи-ца 

Саветовање, 
итд.: 
Учешће у 
комисији за 
прегледавање 
тестова на 
Општинском 
такмичењу из 
биологије 

 Министарство 
просвете 
(ОШ„Ђуро 
Салај” 
Суботица) 

3 сата 14.3.2015., 
18.10. 
2014. 
Суботи-ца 

Етел Зуберец 
Милена 
Павловић 

 
 
 
 
 
 
 

 
Промоција 
уџбеника 
предметне 
наставе и других 
наставних 
средстава 

  
БИГЗ, 
Београд 

 
1 сат 

 
6.2. 
2015. 
Суботи-ца 
 
4.2.2015 

 
Етел Зуберец 
 
Лашанц К. 
Флоријан, 
Милорад 
Ковачевић 

 
 
 
 

2 

Обука нових 
наставника-за 
реализацију 
радионица из 
програма 
„Професионална 
оријентација у 
Србији“ 

 ОШ „Петефи 
Шандор” 
Хајдуково 

2 сата 17.10. 
2014. 
Суботи-ца 

Етел Зуберец 
Милорад 
Ковачевић 

2 

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

Комбино-
вани тест 

Министарство 
просвете 
(ОШ„Соња 
Маринковић” 
Суботица) 

 17.6. 
2015. 
Суботи-ца 

Етел Зуберец, 
Кларика 
Цинклер, 
Милорад 
Ковачевић 

3 

Специфичности 
буњевач-ког 
говора 

  1 дан 29.6. 
2015. 

Етел Зуберец 
 

Учешће у 
комисији за 
прегледавање 
тестова на 
Окружном 
такмичењу из 
биологије 

 Министарство 
просвете 
(ОШ„Ђуро 
Салај” 
Суботица 

4 сата 19.4. 
2015 

Паточ 
Жужана 

 

Учешће у 
комисији за 
прегледавање 
тестова на 
Општинском и 
окружном 
такмичењу из 
физике. 

 Министар-
ство просвете 
(ОШ„Ј.Ј. 
Змај”Суботи-
ца) 

6 сата 14.3. 
2015. 
07.02. 
2014 

Лашанц К. 
Флоријан, 
Милорад 
Ковачевић 

 

Семинар: игра у 
функцији физике 
и хемије-како 
ученике 
заинтересовати 

ужа стручна 
област П:8 
К1 

Педагошки 
завод 
Војводине 
 

Кат. бр.813 
 
8 сати 

Кањижа 
29.11. 
2014 

Анико Мухи 

3 
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ѕа природно-
научне предмет 

Стручни скуп : 
Зашто је важно 
самовреднованје 
ученица и 
ученика? 

Васпитни рад Завод за уна-
пређивање 
образовања и 
васпитања,  

35СУ 
1 дан 

 11.05. 2015 
Суботи-ца 

Анико Мухи 

3 

Учешће у 
комисији за 
прегледавање 
тестова на 
Општинском 
такмичењу из 
хемије 

Хемија Министарство 
просвете 
(ОШ„Матко 
Вуковић” 
Суботица 

3 сата 22.2.     2015 Кларика 
цинклер 

3 

 
Презентација 
уџбеника 

 
Промоци-ја 
уџбени-ка 
пред-метне 
наставе и 
других 
наставних 
средстава 

 
Организатор 
БИГЗ 
школство 

 
2 бода 

 
ОШ „Ђуро 
Салај“, 
Суботи-ца 

 
Милена 
Павловић 

3 

Супервизор Суперви-зор 
на завршном 
тесту 

Министарство 
просвете 

 15.,16., 17. јун 
2015. 
у ОШ „Матија 
Губец“, 
Таванкут 

Милена 
Павловић 

3 

Стручни скуп 
савеза учитеља 
Србије и БИГЗ-а 

 
Савез 

учитеља 
Србије 

1 сат 
11.2. 
2015 

Милорад 
Ковачевић 

3 

Промоција 
уџбеника 
предметне 
наставе и других 
наставних 
средстава 

 

 
Издавачка 

кућа 
„Клетт“ 

1 сат 
09.12. 
2014 

Милорад 
Ковачевић 

 

Промоција 
уџбеника 
предметне 
наставе и других 
наставних 
средстава 

 

 

Издавачка 
кућа 

„Креативни 
центар“ 

1 сат 12.11.2014 
Милорад 

Ковачевић 
 

Српски језик 

Врста акредитованог 
стручног 

усавршавања 
Област и назив  

Организатор, 
реализатор 

Ката- 
лошки број, 

бр. сати 
Датум, место Имена учесника 

Оцена 
употреб-
љивости  

1-3 

Програм сталног 
стручног 
усавршавања 

Обука нових 
наставника за 
реализацију 
радионица из 
програма 
Професионал
на 
оријентација 
у Србији 

ОШ „Петефи 
Шандор“ 
Хајдуково 

2 сата 17.10.2014. 
ОШ „Сечењи 
Иштван“ 
Суботица 

Стручна 
служба и 
разредне 
старешине 7. 
и 8. разреда 

2 

Стручни скуп 
стручног 

Стручни дан 
2014 

Удружење 
орг.слоб.акти

1 дан (24 
сата) 

18.10.2014. 
ОШ „Сечењи 

Александра 
Тадић 

3 
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усавршавња вности Иштван“ 
Суботица 

Сузана 
Буројевић 

Стручно 
предавање/прик
аз уџбеника 

Приказ 
уџбеника 
едиције 
„Клет“ 

Издавачка 
кућа „Клет“ 

2 сата 9.12.2014. 
ОШ 
„Мајшански 
пут“ Суботица 

Александра 
Тадић 
Сузана 
Буројевић 
Далиборка 
Буквић 
Паулина 
Милaнковић 

2 

Обука програма 
стручног 
усавршавања 

Инклузија на 
делу – 
практична 
примена 
инклузивног 
модела рада 
у основној 
школи 

Регионални 
центар за 
професионал
ни развој 
запослених у 
образовању - 
Кањижа 

311; 
16 сати 

6.12.2014. 
ОШ „Соња 
Маринковић“ 

Сузана 
Буројевић 

3 

Стручни скуп - 
трибина 

Зашто је 
важно 
самовреднов
ање ученица 
и ученика 

Клет друштво 
за развој 
образовања 

1 дан 9.12.2014. 
ОШ 
„Мајшански 
пут“ Суботица 

Сузана 
Буројевић 

2 

Обука програма 
стручног 
усавршавања 

Примена 
информа-
ционо-
комуника-
ционих 
технологија у 
настави 

Завод за 
унапређивањ
е образовања 
и васпитања 

24 сата 12-14. 12. 
2014. 
Регионални 
центар за 
професионал
ни развој 
запослених у 
образова-њу 
Кањижа 

Сузана 
Буројевић 

3 

Семинар Развионица 
(ИКТ) 

Милица 
Чубрило,Алек
саднра Тадић, 
Сузана 
Буројевић 

август/дец
ембар2014
. 

Милица 
Чубрило,Алек
сандра Тадић 
Сузана 
Буројевић 

 Развион
ица 
(ИКТ) 

Техничко и информатичко образовање 
Врста 

акредитованогстр.ус
аврш. 

 

Област и Назив  
Организатор, 
реализатор 

Каталошки 
број.,Бр.сати 

Датум, место Имена учесника 
Оцена 

употребљ
и-вости 1-3 

семинар Развионица   ОШ 
СечењиИштва
н 10-11. 
01.2015.  

Бало Золтан 
Јесенски 
Тибор 
Брандт Невен 
Брандт 
Слободанка 
Динчић 
Кристина 
Тот Анита 

2 

 

 
 
Евиденција свих облика ранијег стручног усавршавања запослених се налази у школској 
документацији 
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ПРЕГЛЕД ОДРЖАНИХ ОГЛЕДНИХ – УГЛЕДНИХ ЧАСОВА  ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

ПРВИ РАЗРЕД 

Врста 
хоризонталног 

стр.усаврш. 
Садржај (предмет, тема) Реализатор 

Време 
реализације 

Учесници 

Угледни час Математика Илонка Буљовчић 1.3.2015. 
Педагошко-психолошка служба, Ђукић 
Радмила 

Угледни час Српски језик Радмила Новичић 20.1.2015. Милица Чубрило 

Угледни час Српски језик Маја Дамњановић 25.3.2015. Педагошко-психолошка служба,  

Угледни час Математика Слађана Гагић 25.3.2015. Педагошко-психолошка служба,  

Угледни час Српски језик Салма Ковачевић Ангела 4.5.2015. Гал Ангела, Хућка Леах Рахел, Сирак Кинга 

Угледни час Српски језик Ксенија Перкучин Џелебџић 1.5.2015. Весна Спасојевић 

Угледни час Свет око нас Туруш Биачи Рената 23.4.2015. Дудаш Агнеш , Вашархељи Силвиа 

Угледни час Марски језик Шванер Илдика 12.5.2015. Мезеи Лидиа, Кривек Ема 

Угледни час Мађарски језик Сирак Кинга 4.5.2015. Јесенски Габор, Ковачевић Ангела 

Угледни час Свет око нас Ковач Елвира 1.5. 2015. 
Дунаи Атила,Францишкоцић Ева, Николић 
Рита, Нађ Варга Ката, Паулина Миланковић 

Укупан број одржаних часова: 10 

 
 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Врста 
хоризонталног 

стр.усаврш. 
Садржај (предмет, тема) Реализатор 

Време 
реализације 

Учесници (ко, број) 

Угледни час Српски језик Зорка Куљић 2.3.2015. 
Маргарета Уршал, Сања Тонковић, Илонка 
Буљовчић 

Угледни  час 
Мађарски језик 
 

Мезеи Лидиа 13.5.2015. 
Кривек Емма,Шбанер Илдико, Торма 
Тинде 

Угледни  час Свет око нас Николић Рита 22.5.2015. 
Ковач Елвира, Миланковић Паулина, 
Францишковић Ева, Дунаи Атила 

Угледни  час Свет око нас Гал Ангела 4.5.2015. 
Ковачевић Ангела, Пенџић Нинослава, 
Хућка Леа Рахел 

Угледни  час Математика Гал Ангела 20.4.2015. Сирак Кинга 

Угледни час Српски језик Мирослава Бриндза 4.5.2015. 
Гал Ангела, Пенџић Нинослава, Хућка Леа 
Рахел, Јесенски Габор 

Угледни час 
 
Угледни час 
(тематски дан) 
 
Угледни час 
(тематски дан) 

Музичка култура 
 
Српски ј.,математика,свет око 
нас,ликовна култура 
Чувари природе 

Татјана  
Халиловић 
 
Татјана Халиловић 
 
Татјана Халиловић 

25.3.2015. 
 
 

4.5.2015. 
 
 

23.4.2015. 

Маргарета Уршал,Гордана Јурић,Даниела 
Летовић 
 
Гордана Јурић,Даниела Летовић 
 
Гордана Јурић 

Угледни час 
 
 
Угледни час 
(тематски дан) 
 
Угледни час 
(тематски дан) 

Српски језик 
 
 
Чувари природе 
 
 
Српски ј.,математика,свет око 
нас,ликовна култура 

Гордана Јурић 
 
 
Гордана Јурић 
 
 
Гордана Јурић 

25.3.2015. 
 
 

23.4.2015. 
 
 

4.5.2015. 

Маргарета Уршал, Татјана Халиловић, 
Даниела Летовић 
Татјана Халиловић 
 
 
Татјана Халиловић 
Даниела Летовић 

Огледни час Свет око нас 
Пољаковић Кираљ 
Ђенђи 

2.10.2014. 
ДР.Цекуш Геза, Мајор Ленке, Студенти 
Учитељског факултета,Туруш Биачи Рената 

Огледни час- 
угледни час 

Математика 
Пољаковић Кираљ 
Ђенђи 

27.4.2015. 
Сабо Секе Изабела, Дудаш Агнеш 
Вашархељи Силвиа 

Огледни час Mатематика Силвија Шили 2.10.2014. 
Зита Диана, Пинтер Крекић Валерија 
Ковач Елвира, Студенти Учитељског 
факултета 

Огледни час Математика Силвија Шили 23.4.2015. 
Уршал М., Дудаш А., 
З.Куљић,Л.Миланковић,Тамаш Ш.,Ковач Е. 

Огледни час Музичка култура Ката Нађ Варга 20.5.2015. 
Николић Рита, Дунаи Атила, Миланковић 
Паулина, Францишковић Ева, Ковач 
Елвира, , Порколаб Атила 

Укупан број одржаних часова: 16 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Врста 
хоризонталног 

стр.усаврш. 
Садржај (предмет, тема) Реализатор 

Време 
реализације 

Учесници (ко, број) 

Огледни час Природа и друштво Весна Рудић 19.3.2015. 
Маргарета Уршал, Сузана Мађаревић и 
Сања Тонковић 

Огледни час 
Српски језик 
Математика 

Нинослава Пенџић 
5.5.2015. 

19.2.2015. 
Маргарета Уршал, Гал Ангела, 
Мирослава Бринза и Хућка Леа 

Огледни час Српски језик Сања Тонковић 13.3.2015. 
Маргарета Уршал, Зорка Куљић и Чикош 
Тимеа 

Огледни час Српски језик 
Ксенија Перкучин 
Џелебџић 

 
Весна Спасојевић 

Огледни час Мађарски језик Ема Кривек 16.3.2015. Изабела Сабо Секе 

Огледни час Мађарски језик Елвира Лилић 26.5.2015. 
Комблехер Ленка, Гајдош Каролина, 
Јесенски Габор 

Угледни час Математика Лидија Миланковић 3.2.2015. Маргарета Уршал и Изабела Сабо Секе 

Огледни час Природа и друштво Сузана Мађаревић 2.4.2015. 
Весна Рудић, Светлана Михаљловић и 
Ема Кривек 

Огледни час Природа и друштво 
Ленке Комблехер 
 

 
Лилић Елвира и Изабела Сабо Секе 
,Туруш Бијачи Андреа 

Огледни час Математика Габор Јесенски 5.5.2015. 
Лилић Елвира,Хућка Леа и Ангела 
Ковачевић 

Огледни час Пројекат – пролеће- дан мајки Ева Францишковић  
Миланковић Паулина, Ковач Елвира, 
Гајдош Каролина, Изабела Сабо Секе, 
Николић Рита 

Укупан број одржаних часова: 11 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Врста 
хоризонталног 

стр.усаврш. 
 

Садржај (предмет, тема) Реализатор 
Време 

реализације 
Учесници (ко, број) 

Огледни час Српски језик Снежана Глигорић 10.3.2015. Маргарета Уршал 

Огледни час Српски језик Снежана Глигорић 24.4.2015. Ката Нађ Варга, Дунаи Атила 

Огледни час Ликовна култура Снежана Глигорић 24.4.2015. Сузана Буројевић 

Огледни час Природа и друштво Љиљана Радојичић 19.3.2015. Маргарета Уршал 

Огледни час Чувари природе Љиљана Радојичић 23.4.2015. 
Светлана Михајловић, Сузана 
Мађаревић, Весна Рудић 

Огледни час Физичко васпитање Светлана Михајловић 19.3.2015. Маргарета Уршал 

Огледни час Чувари природе Светлана Михајловић 23.4.2015. 
Сузана Мађаревић, Весна Рудић 
 Љиљана Радојичић 

Огледни час Математика Вашархељи Силвиа Октобар 2014. 
Студенти, Туруш Биачи Рената 
Др.  Пинтер Крекић Валерија 

Огледни час Мађарски језик Вашархељи Силвиа Мај 2015. 
Сабо Секе Изабела, Дудаш Агнеш 
Кесеги Михајловић Ана 

Угледни час Музичка култура Зораје Илдико 11.5.2015. 
Бриндза Мирослава, Ковачевић Ангела, 
Гал Ангела, Сирак Кинга, Хућка Леа 
Рахел 

Угледни час Енглески језик Семи Силард 14.4.2015. Хућка Леа Рахел, Зораје Илдико 

Угледни час Српски језик Мирослава Бриндза 04.5.2015. 
Ангела Гал, Нинослава Пенџић, Габор 
Јесенски, Хућка Леа Рахел 

Угледни час  Мађарски језик Дунаи Атила 25.5.2015. 
Николић Рита, Нађ Варга Ката, Торма 
Тинде, Ковач Елвира, Францишковић 
Ева 

Огледни час Мађарски језик Торма Тинде 16.3.2015. Сабо Секе Изабела, Мезеи Лидија 

Огледни час Математика Ката Нађ Варга 11.3.2015. Маргарета Уршал 

Укупан број одржаних часова: 15 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Врста 

хоризонталног 
стр.усаврш. 

 

Садржај (предмет, тема) Реализатор 
Време 

реализације 
Учесници (ко, број) 

Угледни час What time is it? Гајдош Каролина  2015.03.18. Маргарета Уршал, Сања Тонковић 

Угледни час Read and match: Professions Кесеги Михајловић Ана 17.03.2015. Маргарета УршалСнежана Глигорић  

Угледни час The Time - test Хућка Леах Рацхел 16.03.2015. Изабела Секе Сабо 

Угледни час My clothes Хућка Леах Рацхел 24.04.2015. 

Ана Кесеги Михајловић, Силард Семи, 
Весна Вајс,Изабела Секе Сабо, 
Паулина Mиланковић, Ангела Гал, 
Габор Јесенски 

Угледни час 
Revision – Past Tenses, Words, 
Questions 

Силард Семи 30. 04. 2015. 
Ана Кесеги Михајловић,Каролина 
Гајдош,Паулина Миланковић 
Изабела Јурчак,  

Угледни час 
Еntertainment 
 
Revision –Final test 

Данијела Јурић 
 
Данијела Јурић 

06.05.2015. 
 

01.06.2015. 

Ана Кесеги Михајловић,Каролина Гајдош 
Изабела Јурчак,  
Просветни саветник мр Јадранка Којић 

Угледни час Superlatives Изабела Јурчак 29.04.2015. Ана Кесеги Михајловић,Данијела Јурић 

Угледни час Can you? Aна Кесеги Михајловић 11.05.2015. Ксенија Лишчевић 

Угледни час Left, right Хућка Леах Рацхел 11.05.2015. Ксенија Лишчевић 

Угледни час Revision Past Perfect, Past Simple Силард Семи 11.05.2015. Ксенија Лишчевић 

Укупан број одржаних часова: 11 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Врста 

хоризонталног 
стр.усаврш. 

 

Садржај (предмет, тема) Реализатор 
Време 

реализације 
Учесници (ко, број) 

Угледни 
Физичко васпитање- 
Атлетика – Бацање кугле 
(обрада) 

Наталија Тадић 6.5.2015. 
Милица Чубрило, Маја Прћић 
Јухас Шандор 

Угледни 
Физичко васпитање- 
Атлетика – Техника штафетног 
трчања (увежбавање) 

Маја Прћић 15.5.2015. 
Наталија Тадић, Шандор Чикош 
Јухас Шандор 

Укупан број одржаних часова: 2 

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 
Врста 

хоризонталног 
стр.усаврш. 

 

Садржај (предмет, тема) Реализатор 
Време 

реализације 
Учесници (ко, број) 

Углeдни час 
Nick Hornby: Csak egy újabb 
szombat volt 

Ноеми Кираљ 07. 05. 2015 
Теодора Петраш, Далиа Човић 
Хајналка Халаи 

Оглeдни час Állatok Далиа Човић 05. 05. 2015 
Теодора Петраш, Ноеми Кираљ 
Хајналка Халаи 

Оглeдни час 
A dráma/ Spiró György: Esti 
program 

Теодора Петраш 27. 06. 2015 
Ноеми Кираљ, Иштван Балинт 
Хајналка Халаи, Антал Динчић Кристина 

Оглeдни час А répa – orosz népmese Хајналка Халаи 26. 05. 2015 
Теодора Петраш, Иштван Балинт 
Ноеми Кираљ 

Укупан број одржаних часова: 4 

 

МАТЕМАТИКА 
Врста 

хоризонталног 
стр.усаврш. 

Садржај (предмет, тема) Реализатор 
Време 

реализације 
Учесници (ко, број) 

Угледни Математика. Обим круга, број 
пи. 

Александра Ступар 
Брујић 29. 4.2015. 

Жужана Бурањ, Јолана Гунић 
Ана Михајловић Кесеги 
Далиборка Буквић 

Угледни Математика. Појам површине Жужана Бурањ 25.5.2015. Јолана Гунић, Габриела Тот 

Угледни Математика. Површина купе Зоран Марковић 30.4.2015. Александра Ступар Брујић 

Угледни Математика. Једначине са 
разломцима 

Јолана Гунић 
 

25.5.2015. 
Жужана Бурањ , Габриела Тот 

Укупан број одржаних часова: 4 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Врста 

хоризонталног 
стр.усаврш. 

Садржај (предмет, тема) Реализатор 
Време 

реализације 
Учесници (ко, број) 

Огледни час 
Немачки језик:  
Meine Träume, Wünsche und 
Pläne 

Мариа Урбан Маргит 
27.04.2015 

Анита ТруклиЕлвира Лилић 
Данијела ЈурићАнико Бајус 

Огледни час 
Немачки језик: Obst und Gemüse Анита Трукли 

27.04.2015 
Мариа Урбан-МаргитАнико Бајус 
Берта Бар 

Огледни час 
Немачки језик: Was kostet das? Анико Бајус 

30.04.2015 
Анита ТруклиМариа Урбан-Маргит 
Етелка Зуберец 

Укупан број одржаних часова: 3 

 

ПРИРОДНЕ НАУКЕ 
Врста 

хоризонталног 
стр.усаврш. 

Садржај (предмет, тема) Реализатор 
Време 

реализације 
Учесници (ко, број) 

Угледни час 
Биологија/Конкретан допринос 
селекцији отпада 

Горан Андрић 12.5.2015. 8.3 разред 

Огледни час 
Биологија:„Голосеменице -
одлике и начин живота”ОН 

Етел Зуберец 21.4.2015. 
Изабела Сабо-Секе (психолог) 
Ана Кесеги Михајловић 

Огледни час 
Немачки језик: 
„Mein Geld reicht nicht”ОН 

Анико Бајус 30.4.2015. 
Изабела Сабо-Секе (психолог) 
Марија Урбан Маргит, Анита Трукли 
Етел Зуберец 

Огледни час 
(Развионица) 

Биологија:„Скривеносеменице – 
одлике, подела.”ОН 

Етел Зуберец 28.4.2015. Милена Павловић 

Oгледни час 
Хемија:Утврђивање појмова – 
анализа, синтеза и хемијске 
реакције (и усмено оцењива-ње) 

Анико Мухи 06.5.2015 Изабела Сабо Секе(психолог) 

Огледни час Српски језик Александра Тадић 21.5.2015 
Весна Вајс (директорка), Маргарета 
Хрват Уршал(педагог), Сузана Буројевић 
(проф.српског језика), Кларика Цинклер  

Угледни час 
ТИО - Конструкторско 
моделовање 

Тот Анита 7.5.2015 Бало Золтан, Јесенски Тибор 

Огледни час Физика:„Притисак” МилорадКовачевић 8.5.2015. 
Изабела Сабо-Секе (психолог), Мухи 
Анико 

Укупан број одржаних часова:8 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Врста 

хоризонталног 
стр.усаврш. 

Садржај (предмет, тема) Реализатор 
Време 

реализације 
Учесници (ко, број) 

Угледни час 
Исказивање просторних односа 
именицом у генитиву 

Сузана Буројевић 6.5.2015. 
Сузана Буројевић, Весна Вајс, 
Александра Тадић, Далиборка Буквић 

Угледни час Одлике поетског текста Луна Градиншћак 6.5.2015. Изабела Секе Сабо, Милица Чубрило 

Угледни час „Е-отпад“, Јелена Бероња 
Александра Тадић, 
Кларика Цинклер 

22.5.2015. 
Александра Тадић, Кларика Цинклер, 
Луна Градиншћак , Сузана Буројевић, 
Марегарета Уршал, Весна Вајс 

Укупан број одржаних часова:3 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Врста 

хоризонталног 
стр.усаврш. 

Садржај (предмет, тема) Реализатор 
Време 

реализације 
Учесници (ко, број) 

Угледни час ТИО- Саобраћај Слободанка Брандт 27.5.2015 Бало Золтан, Невен Брандт 

Угледни час ТИО - Саобраћај Невен Брандт 27.5.2015 Слободанка Брандт, Бало Золтан 

Угледни час 
ТИО- Конструкторско 
моделовање 

Тот Анита 7.5.2015 
Бало Золтан 

Угледни час 
ТИО - Конструкторско 
моделовање 

Бало Золтан 21.5.2015 
Бало Золтан 

Угледни час Информатика Динчић Кристина 22.5.2015 Слободанка Брандт 

Укупан број одржаних часова: 5 
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1.3.Ученици- Утицај средине на рад школе  
 

Школа обухвата разуђен терен приградских месних заједница  „Дудова шума“,  
„Пешчара”, „Зорка“, „Нови Град“ и  „Келебија“.  
На подручју школе живи доста породица  у тешким социјалним условима, скромних 
материјалних могућности, (са високом стопом незапослености, слабо плаћеним 
пословима, у лошим стамбеним условима, великим бројем деце и издржаваних чланова 
породице), нижим  образовним статусом, што изискује већу пажњу и ангажман како 
школе тако и стручних институција и организација из области  социјалне заштите, 
здравствене неге и заштите, хуманитарног рада и културе. Прилична удаљеност центра 
града (поготово од подручних школа)додатно отежава интензивније укључивање 
ученика у културни и друштвени живот града.  
 
1.3.1.Место становања-путници  
 

Због удаљености места становања 40 % ученика (њих 496) користи неко превозно 
средство, 27,85% ученика, чије место становања прелази 2.5 км остварује право на бесплатну 
аутобуску карту (342 ученика), 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. 

Разред 
Број 
уч. 

Укупан 
број 

путника 

% 
путника 

Број деце 
где родитељ 
финансира 

карту 

Бр. деце која 
добијају 

бесплатну 
карту 

Број деце која 
бициклом 
путују до 

школе 

Број деце 
која на 

други начин 
путују 

∑-1 153 11 7% 1 6 4 142 

∑-2 170 25 15% 0 10 15 145 

∑-3 167 37 22% 0 12 25 130 

∑-4 130 41 32% 0 9 32 89 

∑-5 177 101 57% 0 80 21 76 

∑-6 166 105 63% 0 84 21 61 

∑-7 126 74 59% 0 61 13 52 

∑-8 139 102 73% 0 80 22 37 

1.-8. 1228 496 40% 1 342 153 732 

 

1.3.2. Полна  структура ученика 
 

На нивоу школе 51% ученика чине дечаци, 49%  девојчице. 

Приказ полне структуре по разредима за целу школу: 

Разред 1 2 3 4 5 6 7 8 Укупно 

Бр.ученика 153 170 167 130 177 166 126 139 1228 

Дечаци-    бр 71 90 85 70 88 95 56 72 627 

% 46% 53% 51% 54% 50% 57% 44% 52% 51% 

Девојчице-  бр 82 80 82 60 89 71 70 67 601 

% 54% 47% 49% 46% 50% 43% 56% 48% 49% 

 

Централна школа -Приказ полне структуре по разредима 

Разред 1 2 3 4 5 6 7 8 Укупно 

Бр.ученика 67 71 73 43 177 166 126 139 862 

Дечаци-    бр 28 36 39 28 88 95 56 72 442 

% 42% 51% 53% 65% 50% 57% 44% 52% 51% 

Девојчице-  бр 39 35 34 15 89 71 70 67 420 

% 58% 49% 47% 35% 50% 43% 56% 48% 49% 
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Шабачка школа- Приказ полне структуре по разредима 

Разред 1 2 3 4 Укупно 

Бр.ученика 46 65 59 51 221 

Дечаци-    бр 26 36 28 24 114 

% 57% 55% 47% 47% 52% 

Девојчице-  бр 20 29 31 27 107 

% 43% 45% 53% 53% 48% 

 

Салаи школа- Приказ полне структуре по разредима 

Разред 1 2 3 4 Укупно 

Бр.ученика 27 21 20 21 89 

Дечаци-    бр 14 9 12 9 44 

% 52% 43% 60% 43% 49% 

Девојчице-  бр 13 12 8 12 45 

% 48% 57% 40% 57% 51% 

 

Келебијска школа - Приказ полне структуре по разредима 

Разред 1 2 3 4 Укупно 

Бр.ученика 13 13 15 15 56 

Дечаци-    бр 3 9 6 9 27 

% 23% 69% 40% 60% 48% 

Девојчице-  бр 10 4 9 6 29 

% 77% 31% 60% 40% 52% 
 
 

 Национални састав ученика  
 
 48% ученика је мађарске националности , 16 % српске , 14% ромске, 7% буњевачке, 6 % 

хрватске националности, док  8% припрада  категорији осталих.  
 
Приказ националног састава ученика по разредима на нивоу целе школе: 

Р
аз

р
е

д
 

Бр.уч
. 

Бр. 
уч. 

српск
е 

наци
он. 

% 

Бр. 
уч. 

мађа
рске 
наци
он. 

% 

Бр. 
уч. 

хрват
ске 

наци
он. 

% 

Бр. 
уч. 

буње
вачк

е 
наци
он. 

% 

Бр. 
уч. 

ромс
ке 

наци
он. 

% 
Оста
ли 

% 

Σ-1. 153 33 22% 46 30% 22 14% 14 9% 19 12% 19 12% 

Σ-2 170 31 18% 81 48% 9 0% 8 5% 27 16% 14 8% 

Σ-3. 167 29 17% 79 47% 7 4% 10 6% 31 19% 11 7% 

Σ-4. 130 16 12% 63 48% 8 6% 7 5% 25 19% 12 9% 

Σ-5. 177 15 8%  79 45% 10 6% 16 9% 37 21% 16 9% 

Σ-6. 166 24 14% 90 54% 10 6% 9 5% 18 11% 15 9% 

Σ-7. 126 22 17% 75 60% 5 4% 10 8% 7 6% 7 6% 

Σ-8. 139 29 21% 78 56% 6 4% 9 6% 7 5% 10 7% 

Σ 1228 199 16% 591 48 77 6 83 7 171 14 104 8 
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Приказ националног састава ученика по школским објектима: 

објекат 
 

Бр 
уч. 

Бр.  
Србa 

% 
Бр.  

Мађ
ара 

% 
Бр. 

Хрва
та 

% 

Бр. 
Буњ
евац

а 

% 
Бр. 
Ром

а 
% 

Оста 
ли 

% 

Централна 
шк.    

862 145 17% 451 52% 44 5% 59 7% 78 9% 81 9% 

Шабачка 221 31 14% 63 28% 19 9% 13 6% 84 38% 12 1% 

Салаи шк. 89 9 10% 44 49% 13 15% 9 10% 9 10% 5 6% 

Келебија 56 14 25% 33 59% 1 2% 2 4% 0 0% 6 11% 

 
 

 
1.3.3. Образовни и социјални и миље ученика   
 
1.3.3.1. Школска спрема родитеља 

 

 Највећи број родитеља, 31% (665 родитеља) има 3. степен струч. спреме (трогодишња 
сш),  

 25 % (534 родитеља) је са 1. степеном струч.спреме (основна школа),  

 23% (506 родитеља)  има  4. степен,  

 17% (366 родитеља) нема завршену ни основну школу,  

 5% (113 родитеља)  има 2. степен струч. спреме,  

 4% (68 родитеља) има завршен факултет (7/1.степен),  

 3% (61 родитеља)  има вишу школу (6. степен),   

 0.7% (15 родитеља) има 5. степен струч. спреме, а  

 0.4% (9 родитеља) родитеља има магистрат или докторат (7/2 или 8. степен). 
 
А) Очеви: у највећем броју случајева имају 3. степен струч.спреме (њих 29%). По 

бројности следи 1. степен ОШ, што има  24% очева. Са  4. степеном стручне спреме је  22%. Без 
завршене основне школе је  13% очева,  7% је са 2.  степеном стручне спреме, 2% са  6. степеном 
и 2% са 7/1. степеном стручне спреме, 0,7 % је са 5. степеном стр.спреме и 0.3% има магистрат 
или докторат(7/2 и 8.степен). 

 
Б) Мајке: највише њих ( 27%)  је са 3. степеном стручне спреме, 23% има 1. степен -ОШ,  

23% је са   4. степеном стр.спреме. Без завршене основне школе је 12% мајки, 8% мајки је са 2. 
степеном струч. спреме, 3% има 6. степен, а исто 3%  има завршен и  7/1. Степен (факултет), 1 % 
има 5. степен, а 0.4% (тј.1 мајка) има магистрат или докторат. 
 
Приказ школске спреме родитеља на нивоу целе школе: 

Шк.  
спрема 

Непотп. OШ I. степен II. степен  III. степен IV. степен V. степен VI. степ. 
VII/1 
степ. 

VII/2, VIII 
степ. 

отац/ 
мајка  

О М O M O M O M O M O M O M O M O M 

Број  
174 192 269 265 69 44 356 309 232 274 10 5 24 37 22 46 6 3 

%  13% 12% 24% 23% 7%  8% 29% 27% 22% 23%  1% 
 1
% 2%  3% 2% 3% 

0.3
% 

0,4%
  

%  
O+M 366 – 17% 534 – 25% 113 – 5% 665 – 31% 506 – 23% 15 – 0,7% 61 – 3% 68 – 4% 9 – 0,4% 
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1.3.3.2. Материјални статус родитеља 
 

Оба су  родитеља запослена код 41% ученика, оба су родитеља незапослена код 27%. 
Само отац ради код 22% ученика, а само је мајка запослена код 10% деце. 
Приказ запослености родитеља: 

Разред 
Број уч. 

  

оба родит. ради само отац ради само мајка ради обоје незапослени 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

1.  153 27 28 12 19 6 9 25 27 

2.  170 33 35 22 14 12 8 21 25 

3.  167 38 30 22 19 4 9 24 21 

4.  130 27 19 9 11 5 4 28 27 

5.  177 34 36 30 18 6 6 24 23 

6.  166 35 23 29 14 10 10 27 18 

7.  126 29 39 14 11 4 9 9 11 

8.  139 40 34 14 12 10 11 6 12 

свега 
1228 

263 244 152 118 57 66 164 164 

% 507 - 41% 270 – 22% 123 – 10% 328 – 27% 

 
Преглед броја ученика у продуженом боравку по објектима и разредима: 

Школски објекат/ разред 1.раз 2.раз. Свега 

Централна школа 40 32 72 

Шабачка школа 27 32 59 

свега 67 64 131 

 

 
1.3.3.3.Целовитост породице 
 

А) Комплетна породица: На нивоу школе 82% ученика  живи у комплетној (првобитној 
или новооснованој) породици. Од тога 75% ученика живи са оба биолошка родитеља, 5% живи 
са мајком и очухом, 1% са оцем и маћехом, 0.8% са старатељима.  

Б) Некомплетна породица: : На нивоу школе 18% 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 0.8% са неким другим . 

 
Комплетна породица Некомплетна породица 

Отац, 
мајка 

%  
Мај
ка,  

очух 
% 

Отац, 
маћеха 

% 
Стара
тељи  

% 
Само 
мајка 

% 
Само 
отац 

% 
Храни

тељ 
% 

Баба, 
деда 

% Друго % 

922 
75
% 64 

5
% 16 1% 10 

0.8
% 152 

12
% 38 3% 10 1% 5 

0.4
% 10 0.8% 
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1.3.3.4.Број деце у породици 
 

Двоје  деце има у 48% породица, 20%  породица је са једним дететом, 15 % породица  је 
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 0,5% породица. 

Раз 
ред 

Са 1 
дететом-

% 

% са 2 
деце 

% са 3 
детета 

%-са 4 
детета 

%-са 5 
деце 

%-са  6 
деце 

%- са 7 
деце 

%- са 8 
деце 

% са 9 и 
више 
деце 

1 153 27 78 25 13 5 2 3 0 

2 28 83 30 17 7 1 0 1 3 

3 35 82 12 18 6 9 1 2 2 

4 22 58 20 12 11 6 1 0 0 

5 28 76 31 19 9 5 6 1 2 

6 33 80 23 14 9 5 2 0 0 

7 32 69 13 4 3 2 2 1 0 

8 35 67 26 6 3 1 0 1 0 

Σ 240 593 180 103 53 31 15 6 5 

% 20% 48% 15% 8% 4% 2% 1% 0,5% 0,5% 
 

 
1.3.3.5. Развојне сметње 
 

Код 10 % ученичке популације постоји нека врста развојне сметње. Преглед сметњи број 
ученика и % који они чине у односу на укупну популацију приказан је у табели која следи.  

Врстa смeтњe 
Брoj 

учeникa 
% 

Рaзрeд 

I II III IV V VI VII VIII 

Смeтњe у интeлeктуaлнoм 
рaзвojу 

10 0,8% 1 4 2 1 2 0 0 0 

Смeтњe гoвoрa и глaсa 43 3,5% 9 6 15 4 4 5 0 0 

Смeтњe чулa видa 5 0,4% 1 2 1 1 0 0 0 0 

Сметње чулa слухa 1 0,08% 0 0 0 0 1 0 0 0 

Хрoничнa oбoљeњa и тeлeснa 
oштeћeњa 

3 0,24% 0 1 0 0 1 0 0 1 

Вишeструкe смeтњe 42 3,42% 5 7 6 2 7 10 1 4 

Смeтњe у пoнaшaњу 18 1,5% 0 0 3 3 2 6 1 3 

Eпилeпсиja 6 0,5% 0 1 0 0 2 2 0 1 

УКУПНO 128 10% 16 21 27 11 19 23 2 9 

Зaнeмaрeнa дeцa 16 1,30% 1 4 2 2 4 2 1 0 

Дeцa из нeпoтпуних пoрoдицa 216 18% 27 24 22 25 37 28 25 34 

По индивидуалном образовном плану школске 2014/15. године наставу ће похађати  
ученици који не могу 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.  

Од ове школске 2014/15. са ученицима који показују изузетне способности у некој 
области  радиће се ИОП за даровите ученике. 

У предстојећој школској години се очекује и наставак сарадње са стручним тимом  
ОСИСШ „Жарко Зрењанин“ и Школског центра за слушно оштећене за ученике који су остварили 
додатну подршку преко Интерресорне комисије. 
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2.   ОРГАНИЗАЦИЈА ЖИВОТА И РАДА У ШКОЛИ 
 
 

2.1. Бројно стање одељења и ученика 
 

Почетком школске 2014/15. године ОШ „Сечењи Иштван“ похађа  1228 ученика. 
Првим циклусом образовања обухваћено је 620 ученика, а другим циклусом 608 ученика. 

Образовно-васпитни рад се у сва четири објекта одвија двојезично (на српском и мађарском 
језику). Наставу на српском језику похађа 669 ученика, а на мађарском језику 559 ученика. 
Ученици су распоређени у 63 одељење,  од чега су 60 некомбинована/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 

Класична одељења Комбинована одељења  
Укупно српски мађарски српски мађарски 

Централна 20 18 - - 38 

Шабачка 8 4 - - 12 

Салаи 2 4 1 (2-4. разр.) - 7 

Келебија 
0 4 

2 (1-3. и 2-4. 
разр.) 

- 6 

Укупно 
30 30 3 - 63 

 
 
 

2.1.2. Број, врста одељења по разредима   

Укупно 
одељења 

 
 

Број некомбинованих одељења 
Број комбинованих 

одељења-   
од  2 разреда 

С
ве

га
 

 

I р
аз

р
ед

 

II 
р

аз
р

ед
 

II
I р

аз
р

ед
 

IV
 р

аз
р

ед
 

V
 р

аз
р

ед
 

V
I р

аз
р

е
д

 

V
II

 
р

аз
р

ед
 

V
II

I 

р
аз

р
ед

 

С
ве

га
 

I-
 IV

  р
аз

р
 

II
-I

II 
р

зр
. 

III
-I

V
 р

аз
р

 

I-
III

 р
аз

р
 

II
-I

V
 р

аз
р

 
Свега за 
школу 

60 9 8 10 7 7 7 6 6 3 0 0 0 1 2 

Централна 
школа 

38 3 3 4 2 7 7 6 6 0 0 0 0 0 0 

Издвојена одељења 

Шабачка шк. 12 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Салаи шк. 7 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Келебијска ш. 4 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 

Укупно 
издвојена 
одељења 

32 6 5 6 5 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 
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2.1.3. Број ученика према разредима и врстама одељења   

У
ку

п
н

о
  

  

Број  ученика у некомбинованим одељењима 

Број  ученика у 
комбинованим 

идељењима 
 

С
ве

га
 у

че
н

ка
 

 

I р
аз

р
ед

 

II
 р

аз
р

ед
 

II
I р

аз
р

ед
 

IV
 р

аз
р

ед
 

V
 р

аз
р

ед
 

V
I р

аз
р

ед
 

V
II

 р
аз

р
ед

 

V
II

I р
аз

р
ед

 

С
ве

га
 

I р
аз

р
ед

 

II
 р

аз
р

ед
 

II
I р

аз
р

ед
 

IV
 р

аз
р

ед
 

Свега за 
школу: 1228 

1192 145 160 161 118 177 166 126 139 36 8 10 6 12 

Централни објекат 

Централна 
школа: 862 

862 67 71 73 43 177 166 126 139 0 0 0 0 0 

Издвојена одељења 

Шабачка 
школа: 221 

221 46 65 59 51 - - - - 0 0 0 0 0 

Салаи школа: 
89  

76 27 15 20 14 - - - - 13  6  7 

Келебијска 
школа: 56 

33 5 9 9 10 - - - - 23 8 4 6 5 

Укупно 
издвојена 
одељења 

366 78 89 88 75 - - - - 36 8 10 6 12 

 
 Број одељења и ученика по објектима, разредима и језику наставе 

 
Матична школа: 38 одељења, 862 ученика 

Разр. Српски наставни језик Мађарски наставни језик 

Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика 

1. 2 45 1 22 

2. 1 31 2 40 

3. 2 45 2 28 

4. 1 19 1 24 

5. 4 97 3 80 

6. 4 90 3 76 

7. 3 55 3 71 

8. 3 65 3 74 

Свега 20 447 18 415 

 
Шабачка школа: 12 одељења, 221 ученика  

Разр. Српски наставни језик Мађарски наставни језик 

Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика 

1. 2 38 1 8 

2. 2 50 1 15 

3. 2 38 1 21 

4. 2 42 1 9 

Свега 8 168 4 53 
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Салаи школа: 7одељења, од тога1 комбинованo, 89 ученика 

Разр. Српски наставни језик Мађарски наставни језик 

Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика 

1. 1 9 1 18 

2. 1 комбинов.  6 1 15 

3. 1 9 1 11 

4. 1 комбинов. 7 1 14 

Свега 3 (2-4.С) 31 4 58 

 
Келебијска школа: 6 одељења, од тога 2 комбинована, 56 ученика 

Разр. Српски наставни језик Мађарски наставни језик 

Број одељења Број ученика Број одељења Број ученика 

1. 1 комбинов. 8 1 5 

2. 1 комбинов 4 1 9 

3. 1 комбинов 6 1  9 

4. 1 комбинов 5 1  10 

Свега 2 (1-3КС, 2-4 КС) 23 4 33 

 

 
2.1.4.Флуктуација ученика 
 

 Упоредни приказ кретања броја ученика  

Школска година Укупан број ученика  школи 
(матична школа и ИО) На почетку шк.год. 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 

 
Приказ кретања броја ученика током шк.2014/15. г. 

С тим, да у овом броју има и 1 преписа унутар 
школе- тј. из једног нашег објекта у други. 

 
 

Флуктуација ученика ове школске године је била већа него икада раније. Многочлане породице 
су се иселиле у иностранство а након неколико месеци неки су се вратили. Школа често није 
имала благовремене информације зашто деца не долазе у школу.  То нам је стварало огромне 
тешкоће у вођењу и пријављивању изостанака као и другим службама институцијама са којима 
сарађујемо на овом проблему (Центар за Социјални рад, Просветна инспекција). Док су били у 
иностранству већина ученика није похађао наставу. Наставници су дали све од себе да тим 
ученицима омогуће да надокнаде пропуштено и да на крају школске године буду оцењени. 
 
 
2.2. РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 
Настава се у свим објектима одвија у две смене, које се мењају месечно. Преподневна смена у 
свим објектима почиње у 7.30. У послеподневној смени, у објекту на Келебији 1. час почиње у 
13.00 часова, а у осталим објектима у 13:30. Часови трају 45 минута. Након другог часа је одмор 
за ужину у трајању од 10 мин.а након трећег часа је велики одмор у трајању од 15 минута.  

бр.уч.-дошли за време 
наст.периода 

бр.уч.-отишли за време 
наст.периода 

18 83 
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2.2.1. Распоред звоњења 

Р.бр 
часа 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА  У 
ОБЈЕКТИМА:ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА, 
ШАБАЧКА, САЛАИ 

Р.бр 
часа 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА  
У ОБЈЕКТУ НА КЕЛЕБИЈИ 

Преподневна 
смена 

Послеподневна 
смена 

Преподневна 
смена 

Послеподневна 
смена 

0.час  12.40-13.30 0.час  12.10-12.55 

1.час 7:30 –  8:15 13.30-14.15 1.час 7:30 –   8:15 13.00-13.45 

2.час 8:20 – 9:05 14.20-15.05 2.час 8:20 –   9:05 13.50-14.35 

3.час 9:15 – 10:00 15.15-16.00 3.час 9:15 – 10:00 14.45-15.30 

4.час 10:15 –11:00 16.15-17.00 4.час 10:15 – 11:00 15.45-16.30 

5.час 11:05 –11:50 17.05-17.50 5.час 11:05 – 11:50 16.35-17.20 

6.час 11:55 –12:40 17.55-18.40 6.час 11:55 – 12:40 17.25-18.10 

7.час 12:45-13:25 18:45-19:30    

 
2.2.2. 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.  
 
2.2.3. Распореда смена по објектима, одељењима, бројем ученика, одељењским 
старешинством           

Смене се мењају 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.  
 

ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА 

Бр. 
уч. 

ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА 

Бр. 
уч. 

Пре подне: у септембру, 
новембру, јануару, марту и мају 

Пре подне:  у октобру, децембру, 
фебруару, априлу и јуну. 

После подне: у октобру, децем-
бру, фебруару, априлу и јуну.  

После подне: у септембру, 
новембру, јануару, марту и мају 

1.а Туруш Биачи Рената 22 1.2 Новичић Радмила 21 

1.1 Буљовчић Илонка 24 2.1 Куљић Зорка 31 

2.а Пољаковић Кираљ Ђенђи 20 3.1 Миланковић Лидија 22 

2.б Шили Силвиа 20 3.а Кобрехел Ленке  13 

3.б Лилић Елвира 15 4.а Вашархељи Силвиа 24 

3.2 Тонковић Сања 23 4.1 Глигорић Снежана 19 

6.а Бурањ Жужана 24 5.а Гунич Јолана 26 

6.б Јухас Шандор 27 5.б Хербут Х. Ана 27 

6.ц Семи Силард 25 5.ц Лашанц К. Флоријан 27 

6.1 Брандт Слободанка 21 5.1 Неорчић Александар 25 

6.2 Вајс Рудолф 23 5.2 Тадић Александра 23 

6.3 Васић Милица 23 5.3 Брандт Невен 26 

6.4 Марковић Зоран 23 5.4 Нора Еветовић 23 

8.а Петраш Теодора 25 7.а Цинклер Кларика 25 

8.б Буројевић Сузана 25 7.б Кокић Дели Жужана 24 
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8.ц Хербут Роберт 24 7.ц Ботка Варга Андреа 24 

8.1 Илин Миленко 22 7.1 Зуберец Етел 18 

8.2 Тадић Наталија 23 7.2 Чубрило Милица 19 

8.3 Ковачевић Милорад 20 7.3 Тамаш Шандор 16 

Бр. уч. по смени 429 Бр. уч. по смени 433 

Свега одељења:  38 Свега уч: 862 

Продужени боравак у централној згради: Пејовић Изабела, Исић Ирса 72 

ШАБАЧКА ШКОЛА 
Бр.уч

. 
  
  

ШАБАЧКА ШКОЛА 

Бр.уч. 
Пре подне: у септембру, 
новембру, јануару, марту и мају 

Пре подне: у октобру, децембру, 
фебруару, априлу и јуну. 

После подне: у октобру, децем-
бру, фебруару, априлу и јуну 

После подне: у септембру, 
новембру, јануару, марту и мају 

1.3 Дамњановић Маја 20 3.3 Мађаревић Сузана 18 

1.4 Гагић Слађана 18 3.4 Рудић Весна 20 

1.б Шванер Илдика 8 3.ц Кривек Ема 21 

2.2 Халиловић Татјана 25 4.2 Радојчић  Љиљана 19 

2.3 Јурић Гордана 25 4.3 Михајловић Светлана 23 

2.ц Мезеи Лидиа 15 4.б Торма Тинде 9 

Бр. уч. по смени 111 Бр. уч. по смени 110 

Свега одељења: 12 Свега ученика: 121 

 Продужени боравак у Шабачкој школи: Данијела Летовић, Чикош Тимеа, 
Педагошки асистент: Реихана Саити 
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САЛАИ ШКОЛА 

Бр. 
уч. 

САЛАИ ШКОЛА 

Бр.уч. 
Пре подне: у септембру, 
новембру, јануару, марту и мају 

Пре подне: у октобру, децембру, 
фебруару, априлу и јуну. 

После подне: у октобру, децем-
бру, фебруару, априлу и јуну 

После подне: у септембру, 
новембру, јануару, марту и мају 

1.ц Сирак Кинга 18 1.5 Ковачевић С. Ангела 9 

2.д Гал Ангела 15 
2.4/ 
4.4 

Бриндза Мирослава 
13 

3.5 Пенџић Нинослава 9 3.д Јесенски Габор 11 

  4.ц Зораје Илдико 14    

Бр. уч. по смени 56 Бр. уч. по смени 33 

Свега одељења:  7 Свега ученика: 89 

КЕЛЕБИЈА 

Бр. 
уч. 

КЕЛЕБИЈА 

Бр.уч. 

Пре подне: у септембру, 
новембру, јануару, марту и мају 

Пре подне: у октобру, децембру, 
фебруару, априлу и јуну. 

После подне: у октобру, 
децембру, фебруару, априлу и 
јуну 

После подне: у септембру, 
новембру, јануару, марту и мају 

2-4кс Нађ Варга Ката 9 4км Дунаи Атила 10 

3км Францишковић Ева 9 
1-3 
кс 

Перкучин Џелебџић 
Ксенија 14 

1км Ковач Елвира 5 2км Николић Рита 9 

Бр. уч. по смени 23 Бр. уч. по смени 33 

Свега одељења:  6 Свега уч:. 56 

УКУПНО ОДЕЉЕЊА: 63 УКУПНО УЧЕНИКА: 1228 

2.2.4. Распоред часова 
  Распоред часова налази се у школској документацији.  
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2.3.Остваривање школског календара  
 

 Школски календар 

Школски календар ОШ „Сечењи Иштван“ донет на основу Правилника о школском 
календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за 
школску 2014/2015. годину («Сл. лист АП Војводине», бр.40/2012). 

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 понедељак, 1. септембра 2014. године, а завршио се у 

уторак, 23. децембра 2014. године. У првом полугодишту је био 82 наставна дана. 
Друго полугодиште је почело у четвртак, 15. јануара 2015. године и завршио се: 

-у петак, 12. јуна 2015. године, за ученике од првог до седмог разреда и имао је 98 наставних 
дана 
-у петак, 29. маја 2015. године, за ученике осмог разреда и имао је 88 наставних дана 

Први квартал је имао 40, други 42, трећи 48 наставних дана.Четврти квартал је имао 50 
наставних дана за ученике од првог до седмог разреда, а 40 наставних дана за ученике осмог 
разреда. 

Наставне суботе: Правилник о школском календару утврђује највише 4 наставне суботе у 
току школске године. У нашој школи радило се : 

Датум Активност Одрађује се ... 

15.11.2014. наставна субота уторак 

31.1.2015. наставна субота уторак 

21.2.2015. наставна субота понедељак 

 
Допунска настава за време зимског распуста: за ученике који постижу слабији успех у 

учењу није реализован због штрајка просветних радника. 
Зимски распуст је почео у среду 24. децембра 2014. године, а завршио се у среду, 14. 

јануара 2015. године. 
Пролећни распуст је почео у петак, 03. априла 2015. године, а завршило се у понедељак, 

13. априла 2015. године. 
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст је почео у суботу, 13. јуна 2015, а завршио 
се у понедељак, 31. августа 2015. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по 
завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак 31. августа 2015. године. 
 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица:  

 Подела ђачких књижица на крају 1. полугодишта: 30. 12. 2014. 

 Подела сведочанстава и диплома по завршетку другог полугодишта: 26. 06. 2015. 
Писмено обавештавање родитеља о успеху ученика: На крају првог квартала у првом 

полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, школа у року од осам дана од дана 
завршетка квартала, писмено је обавестила родитеље/старатеље ученика о постигнутом успеху у 
учењу и владању (напредовање по образовним стандардима, препоруке за учење, оцене, број 
изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере).  
 
 

Припремна настава, испити: 

 поправни испит за ученике 8. разр. 1.6.2015. – 6.6.2015. , а поправни и разредни испити 
за ученике 1.-7. разреда 24-28. августа, 2015. 

 припремна настава пред поправне испите 17.8.2015. – 27.8.2015. 
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 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. 

 
Верски празници:  

   Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у 
дане верских празника: 

 православци - на први дан крсне славе 

 припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 
односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев 
од Великог петка закључно са другим даном празника 

 припадници Исламске заједнице - 04. октобра 2014. године, на први дан Курбанског 
Бајрама и 18. јула 2015. године, на први дан Рамазанског Бајрама 

 припадници Јеврејске заједнице - 04. октобра 2014. године, на први дан Јом Кипура и 04. 
априла 2015. године на Пасху или Песах 
Национални празници националних мањина: Одлукама националних савета 

националних мањина утврђени су следећи  национални празници националних мањина: 

 за мађарску националну заједницу: 
                   *15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49 
                   * 20. август - Дан Светог Стевана и 
                   * 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године 

 за бошњачку националну заједницу: 
                  * 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе 
                  *  први дан Рамазанског бајрама 
                  * први дан Курбанског бајрама и 
                  * 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а 

 за буњевачку националну заједницу: 
                  *  2. фебруар - Дан великог прела 
                  * 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета 
                  * 15. август - Дан Дужијанце и 
                 * 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна 
скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена 

 за  хрватску националну заједницу: 
                 *  19. март - благдан Светог Јосипа 
                 * 15. август  - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића 
                 * 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и 
                 * 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа 

 за румунску националну заједницу: 
                * 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа 
                * 4. септембар - празник Велике госпојине 
                * 1. децембар - Национални празник Румуније и 
          * 7. децембар - Дан националног савета. 

 за русинску националну заједницу: 
                 * 17. јануар - Дан Русина 

 за украјинску националну заједницу: 
                 * 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и 
                 * 14. октобар - Дан украјинских хероја 

 за македонску националну заједницу: 
                 * 2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака  
                 * 8. септембар - Дан државности Републике Македоније 
                 * 11. октобар - Дан борца и 
                 * 16. децембар – Дан Националног савета  

 за немачку националну заједницу: 
                 * 15. децембар - Дан оснивања националног савета. 
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 за ромску националну заједницу: 
                 * 14. јануар-Василица 
                 * 3. петак у марту - Бибија 
                 * 8. април - Међународни дан Рома и 
                 * 6. мај-Ђурђевдан  

 за бугарску  националну заједницу: 
 *3. март –Дан ослобођења од турског ропства 
 *24. мај – Дан Кирила и Методија и 
 *1. новембар – Дан народних будитеља 

 за чешку  националну заједницу: 
 *4. фебруар – Дан чешке књижевности 
 *28. март – Дан образовања 
 *16. мај – Дан националног савета 
 *28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и 
 *4. октобар – Дан чешког језика 

 за словачку националну заједницу 
             *први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности. 
 
Државни празници: 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом.  
У школи се обележава: 

 Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у уторак 21. октобра 2014. 
године и наставни је дан 

 Дан примирја у Првом светском рату, који пада у уторак, 11. новембра 2014. године 
нерадни је и ненаставни дан 

 Свети Сава - Дан духовности, који пада у уторак, 27. јануара 2015. године и радни је, а 
ненаставни дан 

 Сретење - Дан државности, који пада у недељу и понедељак, 15. и 16. фебруара 2015, 
обележава се у понедељак, 16. и уторак 17. фебруара 2015. године, као нерадни и 
ненаставни дан 

 Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 
рату, који пада у среду 22. априла 2015. године као радни и наставни дан 

 Празник рада, који пада у петак и суботу, 1. и 2. маја 2015. године као нерадни и 
ненаставни дан 

 Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2015. године 

 Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2015. године. 
У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у суботу, 8. новембра 2014. 

године. 
 
За време штрајка просветних радника  18.11.2014. до 18. 02. 2015.обезбеђен је законски 
минимум рада.  Часови су били скраћени  на 30 минута, нису оджани родтељски састанци и 
пријем родитеља (осим кад је то било неопходно) због неких актуелних проблема), секције и 
пројекти. Наставници су се трудили да тих 30 минута искористе максимално активно и 
сконцентрисано да би обрадили предвиђено градиво. 

 



1. КВАРТАЛ 

(40 наставних дана) 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ (82 наставна дана) 
(1. септембра - 23. децембра 2014. године) 

 

 

 

2. КВАРТАЛ 

(42 наставна дана) 

 

Септембар 2014 
  

22 
 

Н.Н П У С Ч П С Н 

1 1 2 3 4 5 6 7 

2 8 9 10 11 12 13 14 

3 15 16 17 18 19 20 21 

4 22 23 24 25 26 27 28 

5 29 30 
     

| Октобар 2014 
   

18 
 

Н.Н П У С Ч П С Н 

5 
  

1 2 3 4 5 

6 6 7 8 9 10 11 12 

7 13 14 15 16 17 18 19 

8 20 21* 22 23 24 25 26 

I Октобар 2014 
   

5 
 

Н.Н П У С Ч П С Н 

9 27 28 29 30 31 
  

I Новембар 2014 
   

20 
 

Н.Н П У С Ч П С Н 

9 
     

1 2 

10 3 4 5 6 7 8* 9 

11 10 11** 12 13 14 15 16 

12 17 18 19 20 21 22 23 

13 24 25 26 27 28 29 30 

I Децембар 2014 
   

17 
 

Н.Н П У С Ч П С Н 

14 1 2 3 4 5 6 7 

15 8 9 10 11 12 13 14 

16 15 16 17 18 19 20 21 

17 22 23 24 25 26 27 28 
 

29 30 31 
    



 

 

 

Јануар 2015 
  

12 
 

Н.Н П У С Ч П С Н 
    

1 2 3 4 
 

5 6 7 8 9 10 11 

17 12 13 14 15 16 17 18 

19 
      

18 
 

20 21 22 23 24 25 

26 
      

19 
 

27** 28 29 30 31 
 

Фебруар 2015 
  

19 
 

Н.Н П У С Ч П С Н 

19 
      

1 

2 
      

20 
 

3 4 5 6 7 8 

9 
      

21 
 

10 11 12 13 14 15 

16** 17** 18 
    

22 
   

19 20 21 22 

23 24 
     

23 
  

25 26 27 28 
 

Март 2015 1 П 

Н.Н П У С Ч П С Н 

23 
      

1 

2 3 
     

24 
  

4 5 6 7 8 

9 10 
     

25 
  

11 12 13 14 15 

16 17 
     

26 
  

18 19 20 21 22 

23 24 
     



 

 

4. КВАРТАЛ 

(50 наставних дана)
 

 

 

Март 2015 
   

5 
 

Н.Н П У С Ч П С Н 

27 
  

25 26 27 28 29 

30 31 
     

Април 2015 
   

15 
 

Н.Н П У С Ч П С Н 
   

1 2 3 4 5 

28 6 7 8 9 10 11 12 
 

13 14 15 16 
   

29 
    

17 18 19 

20 21 22* 23 
   

30 
    

24 25 26 

27 28 29 30 
   

Мај 2015 
    

20 
 

Н.Н П У С Ч П С Н 

31 
    

1** 2** 3 
 

4 5 6 7 8 9* 10 

32 11 12 13 14 15 16 17 

33 18 19 20 21 22 23 24 

34 25 26 27 28 29 30 31 

Јун 2015 
    

10 
 

Н.Н П У С Ч П С Н 

35 1 2 3 4 5 6 7 

36 8 9 10 11 12 13 14 
 

15 16 17 18 19 20 21 
 

22 23 24 25 26 27 28* 
 

29 30 
     

Јул 2015 

П У С Ч П С Н 
  

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
  

Август 2015 

П У С Ч П С Н 
     

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
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Легенда: 
 

 
 

  
 
 
 
2.4. Остваривање календара значајних активности 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

29.08.2014. Пријем првака у фискултурној сали Руководство ,диригент оркестра Тамаш 
Шандор,.чланови комисије за јавну и 

културну делатност 

13.09.2014. Почетак школске године-наступ у католичкој 
цркви Свете Терезије 

Руководство,хор ,оркестар 

10-12.09.2014. Иницијални тестови 4., 6. и 8. разреда 
тестовима из Министарства 

наставници 

11. и 
12.09.2014. 

Наступ на изложби у МЗ „Пешчара“ Хор, Оркестар 

Око 
20.09.2014. 

Конкурси, активности поводом Дана без 
аутомобила 

Учитељи, наставници ликовне културе, и 
техничког образовања 

18.09.2014. Бербански дани на Келебији Наступ –фолклор 

26.09.2014. Сусрет братских школа у Сегедину (Арад, 
Темишвар, Суботица и Сегедин) 

Хербут Роберт, наставник географије и 
Теодора Петраш наставник мађарског 

језика 

26.09.2014. Ноћ истраживача Зуберец Етел наст.биологије,3 ученика 

01.10.2014. Дан Учитељског факултета  

07.10.2014. Физика Шоу у Непкеру  
Научни шоу физичких експеримената 

Ученици 7. и 8. разреда, наставници 
физике  

9.10.2014. Позоришна представа у Непкеру Ученици из 6 и 8 разреда  

18.10.2014. Стручни дан- семинар  Учитељи, наставници 

21.10.2014. Позоришна представа у дечјем позоришту 
„Kerekperec királyság“ 

Ученици нижих одељења из централне 
школе и са Келебије 

24.10. 2014. Дан немачког језика Наставници немачког ј., руководство, 
ментори из PASCH пројекта, комисије за 

јавну и културну делатност 

8.11.2014. Спортски дан- утакмице ученици-наставници, 
Дан школе и Дан просветара-прослава 

Наставници физичког, руководство 

27.10.2014. „Правилна исхрана“ Дечији диспанзер,ученици 5 
разреда,Зуберец Етел наст.биологије 

29.10.2014. 
02.03.2015. 
06.03.2015. 

„Сида“-предавање на српском језику 
И на мађарском језику 

Патронажна сестра,ученици 7 разреда и 
8. разреда 

03-07.11.2014. Спортска недеља-одбојка,фудбал Наставници физичке културе, учитељи, 
ученици од 3. до 8. разреда 

22.11.2014. Међународно такмичење из историје у нашој 
школи 

Удружење просветних радника 
севернобачког округа, и школа 

05.12.2014. Оскар- мађионичар, представа у 
фискултурној сали 

Ученици нижих одењеља у централној 
школи 

06.12.2014. Покрајинско такмичење Ковач Стрико Золтан 
из физике и хемије у нашој школи 

Руководство, наставници физике и 
хемије, ученици 

19.12.2014. Божићни вашар Ђачки парламент 

22.12.2014. Новогодишњи програм у МЗ“Келебија“ Наставници разредне наставе,родитељи 

21.21.2014. КУД „Буњевачко Коло“ наступ у фискултурној 
сали 

Руководиоци КУД-а 

23.12.2014. „Новогодишњи концерт у Геронтолошком 
центру 

Хор, оркестар, наставници музичког 

29.12.2014. Дочек Деда Мраза  Комисија за култ.делатности 

27.01.2015. Школска слава“Свети Сава“ Комисија за 
култ.делатности,хор,оркестар 

29.01.2015. Позоришна представа „Том и Џери“ Ученици 1-4 на српском наставном 

Н 
15 
* 
* *  

Школски распуст, нерадни и ненаставни дани 

Први и последњи дан полугодишта 

Наставни дан 

Наставна субота 

Празник-наставни дан 

Празник- ненаставни дан 
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језику 

31.01.2015. Школско так.из математике Наст.математике,ученици 5-8 

28-29.02.2015. „Различитост сади, заједништво гради“ 
завршна приредба посвећена 
интеркултуралности и округли сто за чланове 
националних већа, медије.... 

 

Руководство, наставници водитељи 
радионица, наступали ученици виших 

разреда , публика ученици нижих 
разреда 

18.02.2015. Позориштна представа“Пинокио“ Нижа одељења из Салаи школе и 
Келебије 

9-13.02.2015. „Метаморпхосис“интерактивна изложба-
превенције наркоманије“Експекто“ 

Ученици 8 разреда,разредне старешине 

11. 02.2015. Превенција болести зависности- предавање 
патронажне сестре 

Ученици 7. разреда 

19.02.2015. Школско такмичење рецитатора Наставници матерњег језика и учитељи 

17.03.2015. Предавање патронажне сестре  Ученици 6. разреда 

19.03.2015. „Кенгур без граница“-такмичење из 
математике 

Друштво математичара,наставници 
математике, ученици од 1-8 разреда 

05.03.2015. Презентација гимназије“Костолањи Деже“ Ученици 8 разреда на мађ.наст.језику 

15.04.2015. Презентација“Безбедно детињ   МУП“Суботица,ученици 5.разреда 

16.04.2015. Окружно такм.из мађ.језика и језичке 
културе 

Наставници мађарског језика, дежурни 
учитељи, руководство 

17.03.2015. Презентација-„Хемијска технолошка школа“ Ученици 8 разреда 

30.03.-03.04. 
2015. 

Спортска недеља-одбојка,фудбал Наставници физичке културе, учитељи, 
ученици од 3. до 8. разреда 

31.03.2015. Позоришна представа“Мачак у чизмама“ Ученици нижих одењеља на мађарском 
језику 

25.03.2015. Отворена врата_Политехничка школа“ Ученици 8 разреда 

27.03.2015. Отворена врата Хемијско технолошка средња 
школа“ 

Ученици 8 разреда 

08.05.2015. Презентација „Политехничка школа“ Ученици 8 разреда 

15.05.2015. Крос РТС-  Дан Изазова-спорт Ученици свих објеката 

19.05.2015. Предавање патронажне сестре пушење и 
алкохолизам 

Ученици 6 и 7 разреда 

26.05.2015. Испит из немачког језика ради стицања 
дипломе Б2 

Наставници немачког, ментори из 
ПАСЦХ пројекта, ученици 8. разреда 

Мај, јун 2015. Излети ученика нижих разреда на Аероклуб 
Иван Сарић- Биково 

Учитељи, особље клуба 

29.05.2015. Опроштајна утакмица у малом фудбалу и у 
одбојци 

Ученици и ученице 8 разреда и 
наставници 

05.06.2015. Опроштај –свечана приредба Ученици 8 
разреда,наставници,родитељи 

06.06.2015. Дан деце – ликовни конкурс, свечаност Учитељски факултет 

18-9.06.2015. Систематски преглед ученика 8 разреда за 
упис у средњу школу 

Дечији диспанзер,Медицина 
рада,ученици,разредне старешине 

15.16.17.06.201
5. 

Квалификациони испит матерњи 
језик,математика,комбиновани тест 

Ученици 8 разреда наставници, 
комисија за спровођење завршног 

испита 

18. 05.2015. Еуросинема- биоскопска представа на 
отвореном универзитету 

Нижи разреди на мађареском језику 

22. 23. 04.2015. Пробни завршни испит матерњи језик, 
математика,комбиновани тест 

Ученици 8 разреда 
Предметни наставници, дежурни 

наставници 

19.05.2015. Тимсс тестирање 4.1 Завод за вредновање квалитета 

22.05.2015. Хигијена руке, патронажна сестра Ученици 1. и 2. разреда 

04-05.06.2015. Тестирање ученика 4. и 6. разреда из 
математике 

Завод за вредновање квалитета и 
министарство просвете 

15-25. марта. 
2015. 

Презентације школе за родитеље будућих 
првака 

ПП служба руководство, учитељи 4. 
разреда 

*Детаљан извештај о појединим активностима се налазе у извештајима дечјих организација, тимова, комисија. 
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3.ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 
 
ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  
 
3.1. Орган управљања- Извештај о раду Школског одбора 
3.2. Саветодавни орган-Извештај о раду Савета родитеља 
3.3. Извештај органа руковођења  

3.3.1.Извештај директора  
3.3.2.Извештај заменика директора 
3.3.3.Извештај секретара школе 

3.4. Извештај стручних сарадника 
3.4.1. Извештај педагошко-психолошке службе  
3.4.2. Извештај библиотекара 
3.4.3. Извештај педагошког асистента 
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3.ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА ШКОЛЕ 
 
3.1. Извештај о раду Школског одбора 
Чланови школског одбора (од јануара 2013. год ) 

1. 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 2014/15. 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 Рожа 
Пеновац/Зоран Ташковић, педагог Маргарета Уршал и психолог Изабела Секе Сабо,  секретар 
школе Поњаушић Гордана. 
 
17. седница 12.09.2014. присутно 7 чланова 
  
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са 16. седнице Школског одбора 

 Записник са 16. седнице Школског одбора се у целости једногласно 
усваја. 

 
2. Извештај о реализацији Годишњег плана и целокуног успеха ученика након 

завршних поправних и завршних испита 

 Извештај је једногласнно усвојен. 
 

3. Годишњи план рада за шк. 2014/2015. 

 Годишњи план рада школе једногласно усвојен. 
 

4. Извештај о пријему радника  

 В.д директорка Весна Вајс саопштава о пријему нових наставника 

 Свим кандидатима који су конкурисали на конкурс послали смо 

обавештење о избору. Жалбу је уложила Тамара Тумбас професор 

географије из Београда. Просветна инспекторка је дошла у 

инспекцијски надзор и утврдила да је конкурсна документација 

примљеног кандидата је комплетна, благовремена и кандидат 

одговара условима конкурса. Секретар школе, је направила пропуст у 

тексту конкурса, па ће цео конкурс бити поништен и расписан нови.  
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5. Разрешење чланства у Школском одбору члана Сивић Слађане и 
разматрање предлога Савета родитеља за новог члана Школског одбора-  
Гојковић Миленка 

 представник Савета родитеља у Школском одбору Слађана Сивић се са 
својом децом- ученицима школе одселила из Суботице. Савета 
родитеља ОШ „Сечењи Иштван“ на седници  одржаној 11.09.2014. 
решавајући о новом представнику у Школском одбора већином 
гласова дао предлог да се поверење да члану Гојковић Миленку, који је 
то прихватио.  Мандат новог члана Школског одбора трајаће до краја 
мандата осталих чланова Школског одбора, а почиње тећи даном 
доношења Решења о именовању од стране Скупштине Града Суботица.  

 ПРЕДЛОГ за разрешење члана Школског одбора Сивић Слађану, и 
именовање новог члана Школског одбора Гојковић Миленка се 
једногласно усваја. Задужује се секретар школе, да писмени предлог 
проследи Секретаријату за друштвене делатности. 

 
6. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за директора школе 

 Мандат вршиоца дужности траје до 15. новембра 2014. до када је 
потребно обавити процедуру избора директора школе. Школски одбор 
ОШ  " Сечењи Иштван" из Суботице донео је  

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 
ДИРЕКТОРА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СЕЧЕЊИ ИШТВАН”из Суботице 

 Расписује се конкурс за избор директора ОШ “Сечењи Иштван " из 
Суботице. Конкурс ће бити објављен у огласном часопису НСЗ-а 
“Послови” и у дневном листу „Магyар Сзó”.   Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.  

 
7. Календар рада и активности у наредном периоду 

 крајем октобра ће се одржати „Дан немачког језика“ којим скрећемо 
пажњу на 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.  

 20.09.2014. заједно са још неколико суботичких школа добићемо 
Плакету која је само подстрек да наставимо и унапређујемо сарадњу на 
пољу учења немачког језика.  

 
18. седница. 24.10.2014. присутно 8 чланова 
  
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са 17 седнице Школског одбора 

 Записник са 17. седнице Школског одбора се у целости једногласно усваја 
 
2. Доношење одлуке о избору директора школе 

 на прошлој седници Школског одбора донета је одлука о расписивању 
конкурса за избор директора школе на мандатни период од четири године.  

 Једина пристигла конкурсна документација је конкурсна документација 
кандидата Весне Вајс.  

 Школски одбор је упознат са мишљењем Наставничког већа, која је дата 
20.10.2014.године.  

 Кандидат износи свој план рада за мандатни период од четири године.  
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 По излагању плана а пре гласања кандидат Весна Вајс напушта канцеларију за 
време док траје гласање. Кандидату Весни Вајс са осам гласова ДА 
једногласно је дата подршка у избору за директора школе на мандатни 
период од четири године. Весна Вајс се захваљује на указаном јој поверењу 

 
3. Информације о сарадњи школе и спортских клубова у фискултурној сали ОШ 

„Сечењи Иштван“ 
 

 В.Д. директорка информисала је чланове Школског одбора о препоруци 
градске управе (ресор за спорт) да школа Сечењи Иштван, као и друге школе, 
бесплатно уступају своју салу Женском одбојкашком клубу Суботица. Тим 
поводом представник ЖОК-а је донео Споразум о сарадњи по коме наше 
ученице које тренирају одбојку плаћају пола цене месечног тренинга (а то је 
1.500 динара). 

 ШО је разматрао питања:  
- постоји ли неки уговор између ове две стране 
- ко ће надокнадити трошкове уколико се деси нека штета за време коришћења 

сале од ЖОК-а.  
- има ли школа неке користи од овог бесплатног уступања сале ЖОК-у,  

 Чланови ШО су изричито сматрали да школа са ЖОК-ом треба да потпише 
уговор и којем ће тачно бити назначен период на који они долазе у салу као и 
услови коришћења сале. Мора се уговором решити како ће ЖОК платити 
штету уколико до ње дође. 

 

 Весна Вајс је такође информисала ШО о акцији Фудбалског савеза Србије 
подржаној од Министарства просвете  „Моја школа – мој клуб”. Пошто у нашој 
школи већ постоји женски фудбал, наша женска репрезентација ће само ући у 
овај пројекат и даље наставља редовно са свим својим тренинзима. Чланови 
ШО су одобрили да овај пројекат нађе своје чланове и међу нашим 
ученицима. 

 
4. Разно 

 В. д. директорка Весна Вајс је подсетила чланове Школског одбора да 
наставнику ликовног Арпаду Милинском 1.децембра 2014.г. истиче неплаћено 
одсуство, коју је одобрио Школски одбор на три месеца због неге болесног 
родитеља. Милински се још није јавио те да не зна хоће ли тражити 
продужење одсуства. На његово место су примљене две учитељие које нису 
стручне. Председница ШО предлаже да се Милински контактира, како бисмо 
знали да ли да на веме распишемо конкурс за пријем стручног лица на његово 
радно место ако се неће вратити на своје радно место.  

 
 
19. седница 14.11.2014. присутно 5 чланова 
 
ДНЕВНИ РЕД 
0. Усвајање записника са 18. седнице Школског одбора  

 Записник са 18. седнице се у целости једногласно усваја. 

1.Доношење одлуке о продужењу мандата в.д. директора школе 
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 Мандат в.д.директора истиче 15.11.2014. Документација коју је 

в.д.диркеторка доставила на расписани конкурс за избор директора послата је 

на сагласност Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице. Препорука просветне 

инспекторке је да Школски одбор донесе Одлуку о продужењу мандата до 

добијења сагласности. 

 Одлука о продужењу мандата в.д.директора се доноси једногласно. 

 
2.Доношење Одлуке о избору директора школе (Верификација Решења о давању 
претходне сагласности за избор директора школе, које је 13.11.2014. донео 
Национали савет мађарске националне мањине.) 

 Школски одбор ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице једногласно доноси 
Одлуку о избору директора школе. 

3.Верификација одлуке Савета родитеља за новчана давања из родитељског 
динара  

 на последњој седници Савета родитеља ОШ „Сечењи Иштван“ донета одлука 

о уплати новчаних средстава за потрошни материјал који се користи за 

предмете ликовно васпитање и техничко образовање, као и за фотокопир 

папир. 

 Ради се о родитељском динару који се уплаћује на посебан рачун и користи се 

искључиво наменски.  

 Износ који родитељи уплаћују је следећи: за ликовно васпитање 300,00 

динара, техничко образовање 400,00 динара а за фотокопир папир је 400,00 

динара по ученику. 

 Школски одбор једногласно и у целости подржава Одлуку Савета родитеља 

за новчана давања из родитељског динара. 

 
4. Решавање по молби запосленог Милински Арпада 

 професор ликовне културе Арпад Милински је поднео још једну молбу за 

продужење неплаћеног одсуства. Милински је тражио и добио одобрење за 

коришћење неплаћеног одсуства у трајању од три месеца за период од 01. 09. 

2014. до 01. 12. 2014. у складу са посебним колективним уговором.  

 Пошто нема основа за даље продужење неплаћеног одсуства Школски одбор 

једногласно доноси Одлуку да се професору Милински Арпаду, не одобрава 

даље коришћење неплаћеног одсуства. Школа је у обавези да запосленог 

обавести о одлуци Школског одбора. 

 
5.Разно  - Сарадња школе и спортских клубова 

 В.д. диркеторка како је најавила на претходној седници, покушала да оствари 

сарадњу са ЖОК „Спартак“ и РК „Војпут“. Оба клуба су се обратила Градском 

већу задуженом члану за омладину, спорт и туризам ко им је обећао 

коришћење наше фискултурне сале без накнаде.  

 спортски клубови за свој рад наплаћују чланарину од својих чланова. ЖОК 

„Спартак“ је понудио нешто нижу цену чланарине за ученице наше школе које 



 

 63 

би тренирале у њиховом клубу. Сматрамо да то није довољно с обзиром да се 

сала користи без накнаде, а ми имамо трошкове одржавања.  

 Такође су врло бурно и непримерено реаговали на информацију да за време 

штрајка просветних радника, фискултурна сала неће бити отворена за 

клубове. Термини су увече а и портири су у штрајку. 

 Вд директорка ће настојати да у што скорије време закаже састанак са 

градоначелником и надлежним у Градском већу задуженим за образовање и 

да размотри могућност да школе издају фискултурне сале уз минималну 

накнаду и да се са корисницима сачине уговори који детаљно регулишу начин 

и поступак коришћења сале. 

5.Разно - пројекти у којима учествује наша школа- 

 В.д. директорка обавештава да је школа узела учешће у неколико пројеката.  

Један од њих је пројекат  Екуменске Хуманитарне Организеције за који је 

конкурисало 18 школа, а 10 је добило, осим наше школе још је једна школа из 

Суботице. ЕХО је донирао средства у износу од 93.000,00 динара за 

реализацију пројекта посвећеној интеркултуралности са називом „Различитост 

сади, заједништво гради“. Ромски едукативни центар је такође подржао 

иницијативу и донирао износ од 10. 000,00 динара за штампање материјала. 

 Због увиђања потребе да се средства за подизање квалитета наставе и 

ваннаставних активности обезбеде кроз конкурсе и пројекте узели смо учешће 

и у семинару за писање пројеката у организацији Покрајине Војводине.  

 
20. седница: 09.12.2014. присутно 5 чланова 
 
ДНЕВНИ РЕД 
0. Усвајање записника са 19. седнице Школског одбора  

 Записник са 19. седнице се у целости једногласно усваја. 

 
1. Доношење Одлуке о избору директора ОШ „Сечењи Иштван“ (Верификација 
Решења о давању претходне сагласности за избор директора школе, које је 
05.12.2014. донео Национали савет ромске националне мањине а који морамо 
тражити због тога што у нашој школи се изучава ромски језик са елементима 
националне културе) 

 Школски одбор ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице једногласно доноси 
Одлуку о избору директора школе. 

2. Усвајање друге измене финансијског плана 

 Рожа Пеновац, шеф рачуноводства школе упознаје чланове Школског одбора 

са Другом изменом финансијског плана. Наглашава да је смањен буџет у 

погледу бесплатних ужина. 

 Друга измена финансијског плана се у целости једногласно усваја. 

 
Разно.  
-Молба Милински Арпада 

 Председник Школског одбора чита молбу професора ликовне културе, Арпада 

Милинског за продужење неплаћеног одсуства од 26.11.2014. Ссамим тим што 
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се, како наводи налази у иностранству мења ситуацију. Нема законског основа 

за продужење неплаћеног одсуства.  

 Школски одбор доноси Одлуку, да се молба Милински Арпада одбија као 

неоснована. Одлуку послати на кућну адресу и електронском поштом, а 

уколико се запослени у року од 5 дана од дана пријема исте не јави, престаје 

му радни однос. 

 
-информације од ЈКП "Суботица гас" 

 В.д. директорка саопштава члановима Школског одбора да је потребно се 

спроведе јавна набавка – а да би се то могло спровести потребно је да 

проценимо да ли смо мали или велики купци гаса. Услови су број запослених 

и потрошња гаса, а оба услова су потребна кумулативно.  За сада нико не зна 

да објасни како и на који начин да то спроведемо. 

 по мишљењу шефу рачуноводства јавна набавка би требала да буде 

централизована, односно да је Град Суботица спроведе за све школе које 

користе гас као енергент за загревање. 

 
-видео надзор 

 Наша Школа се пријавила на конкурс за видео надзор који финансира Влада 

Аутономне Покрајине Војводине, посредством Града Суботице, који смо и 

добили. Предлог в.д. директорке је да се инсталира у кабинету информатике 

пошто ученици уништавају опрему и наставна средства у њему. 

 У порасту је недолично понашање ученика у Школи и ван ње, а недавно смо 

сазнали да  група наших ученика на Келебији јајима гађа шлепере који се 

крећу од граничног прелаза. Тиме у знатној мери угрожавају безбедност 

саобраћаја па и своју личну безбедност.  

 недавно када је група ученика шутнула у леђа а потом и вређала на 

националној основи нашег наставника и његовог брата такође учитеља наше 

школе. 

 
-приговор на пријем радника 

 мр Милана Цветановића кандидат по конкурсу за професора географије је 

уложио приговор. Школски одбор констатује да је приговор благовремен, и да 

се доноси Одлука којом се подржава Одлука директора о избору кандидата 

по расписаном конкурсу. Школски одбор је као другостепени орган у овом 

случају упознат са чињеницом да  је изабрани кандидат, по овом конкурсу 

стручан. 

 
-посета комисије Европске уније 

 у оквиру програма "Развионица" смо добили вредну и савремену опрему која 

ће се користити у настави. Недавно нас је поводом тога посетила Комисије 

Европске уније како би се уверили да се поклоњена опрема наменски 

користи. 
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21. седница: 29.12.2014. присутно 7 чланова 
 
ДНЕВНИ РЕД 

0. Усвајање записника  XX седнице Школског одбора 
1. Доношење Решења о избору директора ОШ „Сечењи Иштван“ 
2. Разно 

 

 Усвајање записника  20. седнице Школског одбора 
 
Записник 20. седнице Школског одбора се једногласно и у целости усваја. 
 
1.Доношење Решења о избору директора ОШ „Сечењи Иштван“ 
Председник Школског одбора, подсећа о поступцима током протеклих месеци, а које 
се тичу избора директора школе. 
Дана 19.12.2014. добили смо Одлуку Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, о давању 
сагласности на Одлуку Школског одбора ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице, број 37-
10/2014. од 09.12.2014. године  
Потребно је да се донесе Решење о избору директора како би избор Весне Вајс за 
директора школе био коначан. 
 
2.Разно 
-Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта школске 2014/2015 године- 
Извештај подноси психолог школе Сабо Секе Изабела. Овај документ се налази у 
школској документацији и чува као трајан документ. 
 
22. седница: 15.01.2015. присутно 7 чланова:  
 
ДНЕВНИ РЕД 

0. Усвајање записника 21. седнице Школског одбора 

 Записник 21. седнице Школског одбора се једногласно и у целости 
усваја. 

 
1. Усвајање финансијског плана за 2015. Годину  

 Финансијског плана добили. морамо и предати у Општину до 16.01.2015. 
(Шеф рачуноводства саопштава да смо смернице за израду истог добили 
12.01.2015.) Укупно од Града Суботице добијамо 5.000.000.00 динара 
мање, зато из плана морамо избацити постављање ограде у објекту у 
Шабачкој улици. За завршетак „Ц“ фазе објекта на Карађорђевом путу 
добићемо 10.000.000,00 динара, што није довољно за завршетак јер је 
укупно потребно 30.000.000,00 динара.  

 Од износа за судске трошкове преименовали смо за полагање стручних 
испита за осам наставника.  

 До 31.01.2015. треба да предамо План набавки за 2015. годину. 
 

2. Разно 

 Организација и спровођење екскурзија мора да се спроведе на основу 
Закона о јавним набавкама. Процес је компликован и дуготрајан, а у 
комисију осим директора улазе по један члан Савета родитеља и један 
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члан Школског одбора. Одговорност је не само људска него и кривична. 
С тога смо одлучили да ове школске године не организујемо екскурзије. 

 Поједине школе организују на тај начин што родитељ буде организатор 
екскурзије и склапа уговор са агенцијом, што је противно закону.  

- хуманитарна помоћ за дечака Поша Мартина – 
Директорка школе саопштава да је почетком октобра дошла мајка тешко оболелог 
дечака Поша Мартина. У међувремену иницијатива је потекла и од члана Савета 
родитеља првог разреда.  
Сакупили смо 76.000,00 динара и уплатили на дететов рачун.  
Због информација да је претходне године сакупљен износ мајка злоупотребила. 
Директорка је тражила документација на основу које је детету потребна новчана 
помоћ за операције али мајка то није доставила. Очигледно да постоји основ за 
сумњу да и овај пут средства неће бити утрошена за лечење детета зато ћемо случај 
пратити. 
 

23. седница : 30.01.2015. присутно 7 чланова 

ДНЕВНИ РЕД 

0.      Усвајање записника  22. седнице Школског одбора  

 Записник 22. седнице Школског одбора се једногласно и у целости 
усваја. 

 Извештај о спроведеном попису имовине и ствари за 2014. годину  

 Извештај подноси шеф рачуноводства школе (Школски одбор је на 
својој XXИ седници верификовао чланове Комисије за попис). Попис 
имовине и ствари је обиман посао који се обавља сваке године.  

 Извештај о спроведеном попису имовине и ствари за 2014. годину у 
целости и једногласно усваја. 

2. Усвајање Плана набавки за 2015.годину 

 План набавки, се доноси сваке календарске године и односи се како на 
јавне набавке мале и велике вредности, тако и на набавке на које се не 
примењује Закон о јавним набавкама. Израђује се на основу средстава 
из буџета.  

 Средства из буџета Града Суботице су нам и ове године умањина по 
контима. 

 Плана набавки за 2015.годину се у целости једногласно усваја.  

 3.Разно 

 полугодишња евалуација Школског развојног плана- 

 Директорица извештава о  посети просветне саветнице из Школске 
управе Сомбор. Посетила је ученике који имају потешкоће у учењу, у сва 
четири објекта. 
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 На основу дугогодишње праксе у раду са ученицима који имају 
потешкоће у учењу предложили смо јој модел рада по којој на часовима 
матерњег језика и математике једна учитељица ради само са слабијим 
ученицима оба одељења, друга ради са јачим ученицима оба одељења. 
Овај предлог јој се учинио као реалан и прихватљив. 

 Осим тога у школи намеравамо да покренемо школу родитељства као и 
едукацију родитеља из ромских породица.  

  питање у вези средстава из донације - тестамента. Шеф рачуноводства 
саопштава податак да се из курсне разлике исплаћује ђачка ужина. 

 

 

 24. седница: 26. 02. 2015., присутно 7 чланова 

 
0. Усвајање записника  23 седнице Школског одбора 

 Записник  23 седнице Школског одбора се једногласно и у целости усваја.  
 
1. Усвајање Завршног рачуна за 2014.годину 

 рок за усвајање Завршног рачуна за 2014.годину сутра 27. 02. 2015.  

 Школски одбор треба да донесе Одлуку. 

 Приликом израде овог документа придржавали смо се законских рокова и 
обавеза.  

 Завршни рачун за 2014.годину једногласно и у целости усваја. 

  
Ппредседник отвара дискусију и поставља питање могућности издавања фискултурне 
сале у сврху прилива прихода. Законски постоји могућност за то, а да би добили 
употребну дозволу морамо завршити поступак укњижења зграде.  
 

2. Уџбеници за 2015/16. годину 

 наша школа сваке школске године организовала набавку уџбеника за ученике 
од 5-8 разреда. Да би се родитељима омогућило набаве уџбенике плаћајући у 
више месечних рата. За ученике од 1-4 разреда Министарство просвете је 
обезбеђивало бесплатне уџбенике за све ученике.  

 Ове године обезбеђена је иста новчана сума (од стране Министарства 
просвете), само ће се бесплатни уџбеници обезбедити за најугроженије 
ученике од 1-8 разреда. Критеријуми за расподелу уџбеника нису 
дефинисани, нити је Министарство просвете дало смернице за то.  

 Новац за уџбенике ће родитељи уплаћивати директно на рачун добављача, у 
нашем случају предузећа „Калопер Траде“ а он ће школи дати донацију на 
крају школске године.  

 Председница даје предлог да се организује „Вашар уџбеника“ на коме би се 
продавали половни уџбеници, а директорка наглашава да до сада то није 
била пракса у нашој школи, и да је и Савет родитеља покренуо исту 
иницијативу.  
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3. Разно 

 Пријава родитеља- 
Један родитељ, недавно нас је пријавио Просветној инспекцији због тога што нисмо 
истакли заставу на пола копља. Наиме после дана жалости (12.02.) смо је скинули јер 
је држач био оштећен и нисмо имали где да је ставимо. 
 

 Извештај са Актива директора- 
На недавно одржаном Активу директора основних и средњих школа у Суботици, 
акценат је био на безбедности ученика. У ту сврху именована је комисија која је 
прегледала све наше спортске терене и реквизите. 
 

 Недисциплина наших ученика у ђачком аутобусу- 
Учестале  су пријаве радника „Суботица транс“-а о недоличном понашању наших 
ученика у ђачком аутобусу. Праве оштећења на аутобусу а ми им не можемо 
одузети месечну карту за такво понашање.  
 

 Наставничко веће школе је заузело став да се ове школске године неће 
организовати екскурзије и излети. 

 
 
 

25. седница: 21. 07. 2015. Присутно 5 чланова 
 
ДНЕВНИ РЕД 

0. Усвајање записника  XXИВ седнице Школског одбора 
1. Усвајање Правилника о накнади путних трошкова запослених 
2. Разно  

 
 
1. Усвајање записника  24. седнице Школског одбора 

 Записник 24. седнице Школског одбора се једногласно и у целости усваја.  
 
2. Усвајање Правилника о накнади путних трошкова запослених 

 01.06.2015. потписан Споразум о уређивању права на накнаду путних 
трошкова запослених у освновним и средњим школама на територији Града 
Суботице који се уређује Правилником о накнади путних трошкова 
запослених. Предлог текста Правилника о накнади путних трошкова 
запослених се чита на седници. 

 Предлог Правилника о накнади путних трошкова се једногласно и у целости 
усваја. 

 
3. Разно 

вишак запослених – 

 Школе су у обавези да Министарству просвете путем Школске управе доставе 
оквирне потребе запослених.  

 На основу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 
још увек не можемо расписивати конкурсе, осим у одређеним случајевима.  
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 Сагласност за расписивање конкурса тражићемо писмено од Министарства 
финансија за два професора математике која наставу изводе на мађарском 
наставном језику.  

 У нашој школи нико од запослених неће бити вишак. 
Конкурс и пројекат који су додељени нашој школи – 

 школа је конкурисала за два пројекта код Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине и  заједнице, и оба су 
одобрена.  

 Један је конкурс за финансирање и суфинансирање набавке опреме односи се 
на набавку рачунарске опреме, намештаја, штампача и видео надзора.  
Вредност 329.430.00 динара. 

 Други пројекат је пројекат интеркултуралности „Различитост сади. 
Заједништво гради“  

 Пројекат Фонда за капитална улагања (за завршетак радова у Ц фази изградње 
централне зграде) Аутономне Покрајине Војводине нам није одобрен.  
 
Канцеларија за интеграцију Рома – 

Канцеларија за интеграцију Рома је отворена и у Суботици. Сарадња са овом 
канцеларијом ће нам добро доћи у раду са ромском децом. 

 Радови у току летњег распуста- 
Током летњег распуста, планирано је да се изврши кречење објекта Централне 
зграде и објекта у Шабачкој улици. Корени платана у дворишту Централне зграде 
праве штету, тачније њихов корен, па смо желели да их уклонимо. Поднет је Захтев 
ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и овлашћени запослени су изласком на терен рекли да 
сеча четири стабла кошта 80.000,00 динара, с тим да се секу око 1м од корена и да 
уклањање посечених трупаца не спада у ту цену. 

 Легализација фискултурне сале- 
У току је интензивирање поступка легализације фискултурне сале. Добијањем 
употребне дозволе за коришћење исте могли би смо је издавати. Иначе опет нам 
писмено обратио господин Зоран Олајић у име ЖОК „Спартак“ и та се молба чита на 
седници.  

 
26. седница: 17. 08. 2015. 
 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника 25. седнице Школског одбора  

 Записник 25. седнице Школског одбора се једногласно и у целости усваја.  

 
 

2. Усвајање Прве измене Финансијског плана за 2015.годину 

 Прва измена Финансијског плана за 2015.годину у усваја се једногласно и у 

целости. 

 
3. Разно  
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3.2. Извештај о раду Савета родитеља 
 
Чланови Савета родитеља    
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме 
родитеља 

Представник 
одељења 

Ред. 
бр. 

Име и презиме 
родитеља 

Представник 
одељења 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД 

1.  Кoвaч Oшкoлaш 
Иштвaн 

1.а 1.  Фaзeкaш Хeлeнa 2.а 

2.  Сaнкa Лaслo 1.б 2.  Лaбaди Изaбeлa 2.б 

3.  Кaпoстa Aгoтa 1.ц 3.  Бaлaж Гaбриeлa 2.ц 

4.  Хoрњaк Лaрисa 1.км 4.  Aбрaхaм Илoнa 2.д 

5.  Слађана Билић 1.1 5.  Jeлaчић Eржeбeт 2.км 

6.  Биљана Жунић 1.2 6.  Михајловић 
Анамарија 

2.1 

7.  Туруц Тања 1.3 7.  Лиц Санела 2.2 

8.  Вили Бајић 1.4 8.  Соња Паровић 2.3 

9.  Штефковић Тајана 1.5 9.  Тајана Штефковић 2.4 

10.  Попов Дражен 1. и 3. кс 10.  Барјактар Сузана 2. и 4. кс 

ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

11.  Шишa Бeaтa 3.а 12.  Бeнкe Aтилa 4.а 

13.  Кљajић Aнитa 3.б 14.  Шмит Aндрea 4.б 

15.  Кoпaс Aтилa 3.ц 16.  Сaбo Aнгeлa 4.ц 

17.  Taхири Eрикa 3.д 18.  Агатић Роберт 4.км 

19.  Дeбрeи Дeнeш 3.км 20.  Шкребић Стојанка 4.1 

21.  Хорватски Моника 3.1 22.  Шиндрић Тереза 4.4 

23.  Гојковић Миленко  3.2 24.  Тимеа Милетић 4.3 

25.  Радмила Шапоња 3.3 26.  Рађеновић Сабина 4.4 

27.  Вукобрат Анђела 3.4    

28.  Валентина Леринц 3.5    

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

29.  Хуњади Мелинда 5.а 30.  Хубeр Eрикa 6.а 

31.  Бaшић П.,Жужaнa 5.б 32.  Сaбo Лили 6.б 

33.  Moлнaр Aндрea 5.ц 34.  Фoдoр Oрсoлya 6.ц 

35.  Васић Марина 5.1 36.   Aлeксaндрa 
Joвaнoвић 

6.1 

37.  Емил Абази 5.2 38.  Немања 
Броћиловић 

6.2 

39.  Прћић Игор 5.3 40.  Мирјана Рашета  6.3 

41.  Хорватски Моника 5.4 42.  Мишколци Никола 6.4 

СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

43.  Будинчeвић Зoрaн 7.а 44.  Eнги Tимea 8.а 

45.  Toрмa Eдит 7.б 46.  Aђaш Илoнa  8.б 

47.  Лaћaк Нaтaлиa 7.ц 48.  Жигa Tиндe 8.ц 

49.  Тркуља Ана 7.1 50.  Бачлија Љиљана 8.1 

51.  Гордана Орчић 7.2 52.  Бранко Лозанчић 8.2 

53.  Тања Шијачић 7.3 54.  Мехинагић Снежана 8.3 

 

 
 



 

 71 

Савет родитеља је у току школске 2014/15. год. одржао 3 седнице:  
 

Прва конститутивна седница 11.09. 2014. 

представљање в.д. директорке Весна Вајс. 

0. Усвајање записника претходне седнице 
1. Избор председника Савета родитеља 
2. Избор новог члана Савета родитеља у Школски одбор 
3. Надлежност Савета родитеља 
4.  Извештај о реализацији рада школе 
5. Извештај о успеху ученика на крају школске 2013/2014 године 
6. Извештај о успеху ученика на завршном испиту школске 2013/2014 године 
7. План рада школе за школску 2014 - 2015 годину 
8. Разно 

 
0. Усвајање записника  претходне седнице 

 записник претходне седнице Савета родитеља се једногласно и у целости 
усваја.  

 
1. Избор председника Савета родитеља  

 Мандат председника траје годину дана. Гласање се обавља тајно, путем 
гласачких листића  

 Бачлија Љиљана је изабрана за председника савета родитеља 
 
2. Избор новог члана Савета родитеља у Школски одбор 

 члану Савета родитеља представнику у Школском одбору ОШ „Сечењи 
Иштван“ из Суботице, Сивић Слађани, престало својство члана у оба органа, 
због пресељења у друго место боравка  заједно својом децом,  

 Потребно је изабрати новог преставника Савета родитеља за члана Школског 
одбора. 

 Председник Савета родитеља, даје предлог за Миленка Гојковића. 
Добровољно се јавља и Ковач Ошколаш Иштван. 

  

 Гојковић Миленко, добио је 40 гласова а Ковач Иштван 9 гласова. 

 Већином гласова, од укупног броја присутних чланова Савета родитеља ОШ 
„Сечењи Иштван“ из Суботице за члана Школског одбора из реда Савета 
родитеља изабран је Миленко Гојковић и предлаже се Скупштини Града 
Суботице његово именовање. 

 
3. Надлежност Савета родитеља 

Педагог школе, Маргарета Уршал упознаје присутне чланове Савета 
родитеља надлежностима које овај орган има на основу Закона о основама система 
образовања и васпитања, Статута школе и Пословника о раду Савета родитеља ОШ 
„Сечењи Иштван“ из Суботице.  

4. Извештај о реализацији рада школе 

 Извештај о реализацији рада школе подноси психолог школе Сабо Секе 
Изабела, уз истовремени шематски приказ на видео биму.  

 Извештај о реализацији рада школе у целости једногласно усваја.  
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5. Извештај о успеху ученика на крају школске 2013/2014 године 

 Извештај о успеху ученика на крају школске 2013/2014 године такође подноси 
психолог школе Сабо Секе Изабела. 

 Извештај о успеху ученика на крају школске 2013/2014 године и у целости 
једногласно усваја.  

 
6. Извештај о успеху ученика на завршном испиту школске 2013/2014 године 

 Извештај о успеху ученика на завршном испиту школске 2013/2014 године 
подноси психолог школе Сабо Секе Изабела.  

 Извештај о успеху ученика на завршном испиту школске 2013/2014 године 
једногласно и у целости усваја. 

 
7. План рада школе за школску 2014 - 2015 годину 

 План рада школе за 2014 - 2015 школску годину излаже педагог Маргарета 
Уршал. 

 План рада школе за 2014 - 2015 школску годину једноглсано и у целости 
усваја. 

 
Напомена записничара: Сви Извештаји са ове седнице и План рада школе за школску 
2014/2015 годину чувају се у документацији школе као трајан документ. 
8. Разно 

- Набавка уџбеника- 
В.д. директорка школе, Весна Wеисс саопштава да Министарство просвете и ове 
школске године набавља уџбенике за ученике од првог до четвртог разреда, осим 
уџбеника за енглески језик. За ученике од петог до осмог разреда важе и стари 
уџбеници. Један број уџбеника имамо и у библиотеци а дајемо их оним ученицима 
чији родитељи нису у могућности да их купе. Планирамо организовати сајам 
уџбеника у јуну месецу, на ком ће се уџбеници моћи купити по повољним ценама. 
Бурањ Ирен, помоћник директора школе, каже да је и прошле године наставницима 
речено да  издавача мењају само ако је то  заиста оправдано како би родитељима 
била лакша набавка уџбеника, јер се у том случају могу користити и стари уџбеници. 
 

- Набавка школског прибора- 
Пракса наше школе, је да се на почетку школске године прикупи новац за набавку 
потрошног материјала за ликовно, техничко и за папир за копирање. Одлуку о 
висини новчаног износа за то, по ученику, треба да донесе Савет родитеља. 
Савет родитеља ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице, доноси  
 

ОДЛУКУ 
 
О висини новчаног износа по ученику и то за: 
 

Материјал за ликовно                         400,00 динара 
Материјал за техничко                      400,00 динара 
Папир за копирање                            300,00 динара 

 
Плаћање ће се вршити постепено, до новембра месеца, како би се родитељима 

олакшало. 
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- Осигурање ученика- 
до почетка данашње седнице пристигле су три понуде компанија које врше 
осигурање и то : „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“, „Делта Генерали“ и ДДОР „НОВИ САД“. 
 Потребно је да Савет родитеља одлучи која понуда да се изабере, а да би то било 
лакше и прегледније презентује се шематским приказом. 
 
Савет родитеља ОШ „Сечењи Иштван“ из Суботице, доноси  
 

ОДЛУКУ 
О избору понуде осигуравајуће компаније „Делта Генарали“ у износу од 310, 00 
динара. 
Плаћање ће се вршити по договору када ступимо у контакт са изабраном 
осигуравајућом кућом.  
 
Прву рату потребно је уплатити што пре како би се остварио попуст који би се 
искористио као могућност да се осигурају и они ученици чији родитељи нису у 
могућности да уплате осигурање.  
 

- Приоритети школе у наредном периоду- 
В.д. директорка школе упознаје чланове Савета родитеља да су приоритети школе 
завршетак изградње новог дела школске зграде на Карађорђевом путу и постављање 
ограде у објекту у Шабачкој улици. За ово су потребна велика новчана средства, а за 
подизање ограде помоћ и предлог даје Месна заједница, а један од предлога да се 
озида циглом. 
 

- Понашање ученика_ 
У школи је појачано дежурство наставника како би се обезбедила што већа 
безбедност ученика.  
Током прошле школске године, због недисциплине појединих ученика имали смо 
велике материјалне трошкове. У васпитању деце неопходна је сарадња родитеља, 
наставника и ученика. 
Такође у прошлој школској години наши ученици недолично су се понашали и у 
ђачком аутобусу. На аутобуском стајалишту код школе дежурају наставници а у 
аутобусу морају да се понашају културно. Због тога их возач на линији 1 и 1А често не 
пушта у градски аутобус. Стварају гужву у градском а касније када дође ђачки буде 
полу празан. Ово се догађа на путу од школе до куће.  
 

- Члан Савета родитеља Ковач Ошколаш Иштван даје предлог да боравак ради 
од 7,00 часова. 

- Члан Савета родитеља 2а Хевеши Изабела разреда саопштава да ученици тога 
одељења не могу стићи појести ужину на одмору 

- Члан Савета родитеља 3.5 Леринц – износи проблем у вези фискултурне сале у 
објекту Салаи школе. Наиме када 4.разред има физичко у учионици 3.5 
одељења, дешава се да им упропасте ствари. Осим тога после њих се осећа 
зној а када је хладно напољу не стигне ни да се проветри просторија. 

- Члан Савета родитеља (није се представио) предлаже сакупљање помоћи за 
тешко оболело дете Поша Мартина, који није ученик наше школе, али је наш 
суграђанин. Прикупљени новац би се дао као помоћ његовим родитељима 
који немају довољно средстава за његово лечење.  
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2. седница 05. 02. 2015. 

ДНЕВНИ РЕД 

0. Усвајање записника претходне седнице 
1. Резултати анкете „Како сам се снашао у петом разреду 
2. Уџбеници  
3. Екскурзије 
4. Разно 

 
0. Усвајање записника седнице одржане 11. 09. 2014.  

 записник седнице Савета родитеља одржане 11. 09. 2015.  једногласно и у 
целости усваја.  

 
1. Резултати анкете „Како сам се снашао у петом разреду“ 

 Крајем прошлог полугодишта анкетирали смо ученике петог разреда. О 
резултатима извештава психолог школе Сабо Секе Изабела, уз истовремени 
приказ на видео биму.  

 Новина је да наставници предметне наставе улазити на часове ученика 
четвртих разреда, како би се ученици упознали са наставницима и 
предметима које ће имати у петом разреду се показала као делотворна.  

 

 Дискусија у вези учења немачког језика у 5 разреду 
 

2. Уџбеници 
 

 Помоћник директора Милица Чубрило, упознаје чланове Савета родитеља 
новом стратегијом Министарство просвете. Бесплатне уџбенике моћи ће да 
добију ученици од 1-8 разреда чији су родитељи социјално угрожени а 
конкретно упутство о томе још нисмо добили . 

 Међу родитељима је покренута иницијатива да поклоне старе уџбенике и 
примерке лектире, за школску библиотеку. 

 
3. Екскурзије 

Помоћник директора Милица Чубрило, и на ову тему упознаје чланове Савета 
родитеља.  
Учествовала је на семинару који је на ову тему организовао Институт за економију и 
право. 
Организација и спровођење екскурзија мора да се спроведе на основу Закона о 
јавним набавкама. Процес је компликован и дуготрајан, одговорност је не само 
људска него и кривична. С тога смо одлучили да ове школске године не организујемо 
екскурзије. 
Поједине школе организују на тај начин што родитељ буде организатор екскурзије и 
склапа уговор са агенцијом, што је противно закону.  
Бачлија Љиљана износи став да није проблем организовати екскурзију са 
пунолетним ученицима средње школе, али са малолетним јесте, и уједно даје 
предлог да ученици са разредним старешинама иду на једнодневни излет у околини, 
а директорка даје предлог да се и родитељи прикључе на тим излетима.  
 

4. Разно  
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- мандат директора школе- 

Директорка школе, Весна Вајс присутне чланове Савета родитеља упознаје са током 
за њено именовање као директора школе. На дужност вршиоца дужности дирктора 
ове школе ступила је 15. 05. 2014. године, именовањем од стране Школског одбора. 
Сагласност за избор директора школе добијена је од Националног Савета мађарске  и  
ромске националне мањине у Србији. Покрајински секретаријат за образовање, 
управу и националне мањине – националне заједнице из Новог Сада, је доставио 
Сагласност за избор Вајс Весне на место директора школе дана 16. 12. 2014. а Одлуку 
о избору директора донео је Школски одбор 29. 12. 2014. године. Од тог датума 
почиње да тече мандат директора школе и траје четири године. 
-посета просветне саветнице из ШУ Сомбор- 
Протекле недеље имали смо посету госпође Ксењје Лишчевић, из Школске управе 
Сомбор. Повод је проналажење модела подршке ученицима који имају потешкоће у 
учењу. Предложили смо јој конкретан пример прилагођавања градива код ученика 
првог разреда, нарочито ромске деце. Овај предлог требало би да се примењује од 
01. септембра 2015. године. Програм и материјал израђујемо у сарадњи са 
Едукативним центром Рома.  
Осим са њима унапређиваћемо сарадњу са локалном самоуправом, спортским 
организацијама и клубовима у граду, са црквом, и националним саветима. Одељење 
које води учитељица Нинослава Пенџић је од Националног савета Црногораца 
добило бесплатне термине на затвореном базену. 
Са Националним саветом Немаца имамо такође лепу сарадњу и преко њих смо 
ступили у контакт са једном школом у Есену, а имаћемо прилику организовати акцију 
упознавања наших ученика са њиховима. Ученици петих разреда дописиваће се 
путем поште са њиховим ученицима. За сада имамо план само за пете разреде, али 
покушаћемо да то исто остваримо и за ученике од петог до осмог разреда.  
-дисциплина у ђачком аутобусу- 
Директорка школе упознаје родитеље са понашањем наших ученика у ђачком 
аутобусу. Неваспитани су и недисциплиновани, имамо сталне притужбе возача. 
Имамо ситуацију да чак и петарде бацају током вожње. 
На иницијативу родитеља ученика који користе ђачки аутобус тражићемо додатне 
аутобусе, јер је један недовољан. 
-пројекат „РАЗВИОНИЦА“ 
Наша школа је у пројекту „РАЗВИОНИЦА“ односно школа вежбаоница за студенте 
учитељског факултета на мађарском језику.  У пројекту смо од 2013.-те године, а 
наставници су се стручно усавршавали да буду практичари и да ученике уче 
ученичким компетенцијама користећи савремена наставна средства добијена од 
„РАЗВИОНИЦЕ“. 
-информације у вези са хуманитарном помоћи дечаку Поша Мартину- 
23.12.2015. уплатили смо 76.375,00 динара. Средства су уплаћена као хуманитарна 
помоћ за лечење тешко оболелог дечака Поша Мартина. Телефоном је контактирано 
са мајком а дечака по њеним речима очекује још неколико операција. 
- подршка Савета родитеља ОШ „Сечењи Иштван“ просветним радницима у 
штрајку- 
Председник Савета родитеља Љиљана Бачлија поставља питање:“ Да ли се зна до 
када ће штрајк трајати, односно до када ће бити скраћени часови.?“ По њеним 
речима већина родитеља ученика наше школе пружа подршку просветним 
радницима који су у штрајку. 
-дипломе за немачки језик- 
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Директорка школе информише чланове Савета родитеља, да се од ове године 
ученици осмих разреда могу пријавити за полагање испита из немачког језика нивоа 
А1. 
 
3. седница 18. 05. 2015. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника седнице одржане 11. 09. 2014.  

 записник седнице Савета родитеља одржане 11. 09. 2015.  једногласно и у 
целости усваја.  

 

2. Доношење одлуке о избору родитеља посматрача на завршном испит 

 Директорка информисала чланове СР о могућности да чланови савета 
родитеља који немају дете у 8. разреду могу бити посматрачи на завршном 
испиту. Информисани су о свом делокругу и обавезама. 

 Изабрани су родитељи: Молнар Андреа, Лаћак Наталиа и  
 

3. Резултати пробног завршног испита 

 Директорка је саопштила резултате на пробном завршном испиту уз 
коментар дас у они јако слаби, да се ученици нису преипремали, али то 
показује да ни за редовну наставу се не припремају, јер би морали да 
знају више и без посебног учења- а до правог завршног испита имају 
само месец дана.  

 Директорка је указала на значај контроле родитеља и да деца похађају 
редовно часове припремне наставе који се организују у школи.  

4. Извештај о успеху ученика на крају 3. квартала  2014/2015 године подноси 
педагог Маргарета Уршал 

 Извештај о успеху ученика на крају 3. квартала  2014/2015 године 
подноси педагог Маргарета Уршал 

 Извештај о успеху ученика на крају 3. квартала 2014/2015 године се у 
целости једногласно усваја.  

5. Свечани опроштај од осмака 

 Свечаност ће бити у петак 05.06.2015. у 16 
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3.3. Извештаји руководећих органа школе 
3.3.1. Извештај директора школе за школску 2014/15. годину 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

САРАДНИЦИ ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ - 
САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 П
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А
 

М
  

И
 

Р
 

А
 

Њ
 

Е 1. Координисање рада 
на изради годишњег 
извештаја, годишњег 
програма рада школе 
и школског програма. 

 

август, 
септемба
р, 
школа 
 

стручна 
служба 
Помоћници 
директора,  

Сачињена школска 
документација 
. 

2. Праћење и 
усаглашавање  
прописа везаних за 
програм рада школе. 

3. Избор тимова за развој 
школе. 

4. Праћење финансијског 
плана, сачињавање 
ребаланса по упутству 
Градског већа. 
Праћење плана за 
сарадњу са школама 
из Мађарске и 
Румуније и писање 
пројекта да за 
добијање средстава за 
путовање на 
такмичење са њима. 

aвгуст, 
септемба
р 

Помоћници 
директора, 
стручна 
служба, 
шеф 
рачуноводств
а 

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

О
Р

ГА
Н

И
ЗА

ТО
Р

С
К

А
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У
Н

К
Ц

И
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1.Организација и праћење 
радова на објектима за 
обезбеђивање услова за 
функционисње школе. 
 
 
 
 

јули, 
август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септемб

Помоћни 
радници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помоћни 

Текуће поравке и 
одржавање објеката 
централне и подручне 
школе у сопственој 
режији. Замена сијалица 
у учионицама за 
штедљиве, поравка 
санитарних чворова 
врата, ормара. Фарбање 
и кречење. Провера 
безбедности школских 
игралишта у објектима и 
фискултурне сале. 
 
 
 
 
Сервис котла на гасно 
грејање. Замена 
рефлектора у Шабачкој 
и у централној школи.  
Замена расвете за 
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ар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новемба
р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Децемба
р 
 
 
 
 
 
 
 
Јануар 
 
 
 
 
 

радници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помоћни 
радници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помоћни 
радници 
 
 
 
 
 
 
Помоћни 
радници 
 
 
 
 
 
 
 

економичне сијалице и 
поставлјанје две браве-
катанца на справарници 
и 1 полице у орман 
справарнице у 
фискултурној сали.  
 
 
Промена стакла у 
фискултурној сали.  
Сервис и поравка 
ролетни.  
Замена сијалице у 
централној школи за 
економичне сијалице на 
ходнику, у кабинетима 
за ликовно, биологију, 
историју и у зборници. 
 
Замена керамичких 
плочица у ходнику 
фискултурне сале 
централне зграде. 
 
 
Фарбање, поправка 
санитарних чворова, 
поправка врата и брава у 
девет учионица у 
централној и подручним 
зградама.Опремање 
ормарима помоћне 
просторије за физичаре 
и хемичаре као и 
поправка других 
наставничких ормана по 
учионицама. 
 
 
Спровођење интернета у 
две учионице на спрату 
у централној згради и 
опремање учионица 
опремом из 
„Развионице“. 
Подешавање протока 
гаса (отклањање квара - 
регулација).  
 
Кречење и фарбање 
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фебруар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
април 
 
 
 
 
 
 
јун/ 
август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помоћни 
радници и 
служба Цим-
гаса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помоћни 
радници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помоћни 
радници 
 
 
 
 
 
Помоћни 
радници 

учионица у Шабачкој 
школи, текуће поправке. 
Промена три озрачна 
вентила после грејне 
сезоне на Келебији. 
 
 
 
Кречење и фарбање 
учионица у Шабачкој 
школи, текуће поправке. 
 
 
Текуће поправке, велико 
спремање школе. 
Кречење поткровља 
централне школе, 
четири учионице и 
зборнице. Кречење 
ходника и ауле у објекту 
у Шабачкој улици. 
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2.Организовање  рада 
помоћног особља. 
 

У току 
целе 
године 

Помоћник 
директора 
 

Боља и ефикаснија 
уређеност школе. Чешћи 
састанци са помоћним 
особљем. 

3. Рад  на спровођењу 
пренамене школске 
имовине. 
Извршена је у катстру 
провера парцела  у 
централном шк.дворишту 
где су импровизовани 
терени, као и провера због 
чега није дошло до 
пренамене у Катастру за 
реконструисану А и Б фазу у 
централној школској згради 
(још увек се води као 
породична кућа, а не 
школске просторије). 
 
Такође је у Општини 
Суботица проверено да ли 
постоји Употребна дозвола 
за фискултурну салу и та 
употребна дозвола постоји 
те је издата школи. Она је 
потребна да би се од стране 
Министарства могла 
тражити дозвола за 
издавање сале. 

 Дипл.инж.грђ. 
Јово 
Миливојевић 
 

У току је пренамена у 
Катастру за 
реконструисану А и Б 
фазу у централној 
школској згради 
(поткровље и 
адмминистративне 
просторије) која још није 
спроведена, а било је 
потребно да се 
спроведе. 
Добијена употребна 
дозвола за коришћење 
фискултурне сале. 

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

септемба
р 

Педагог и 
психолог  
Школе, 
помоћници 
директора 

Задужени запослени су 
поступали по 
задужењима. 

П
ЕД

А
ГО

Ш
К

А
 Ф

У
Н

К
Ц

И
ЈА

 

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

У току 
целе 
шк.год. 
 

Стручна 
служба,педаг
ошки 
асистент,разр
едне 
старешине,пр
авник 
 

Појачана вертикална и 
хоризонтална сарадња 
запослених у школи, а 
посебно учитеља 
четвртих  и наставника 
петих разреда, посебно 
у 
припреми наставника за 
рад са ромским 
ученицима који долазе у 
пети разред. Рад на 
санацији изостанака 
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недолажење у школу. 
Такође је политика према 
ученичким изостанцима 
пооштрена: захтева се 
редовито оправдавање 
часова, наставници су у 
обавези да родитеље 
упозоре на законске оквире 
у којима ученици смеју да 
изостају из школе и 
родитељи да правдају 
часове. Током целе школске 
године спроводе се мере 
редовније пријаве великог 
броја изостанака ученика 
Просветној инспекцији и 
Центру за социјални рад. 

имао је своје оправдање 
у другом полугодишту и 
дао боље резултате. 
 

7.Веће ангажовање стучних 
актива, као предуслов за 
побољшање рада и 
унапређење наставе, у циљу 
осавремењавања наставе, 
увођења иновација у наставу 
и рад са талентованим 
ученицима с једне стране, 
али и у циљу 
индивидуализације и 
диференцијације наставе 
као предуслова бољег 
успеха слабијих ученика, 
којих има много у нашој 
школи. 

У току 
целе 
шк.год. 
 

Стручна 
служба,педаг
ошки 
асистент,разр
едне 
старешине,пр
авник 
 

Резултати ових нових 
тенденција рада актива 
уочљиви у били при 
крају школске године. 
Потврду смо добили 
приликоом посете 
просветних саветника из 
Школске управе Сомбор, 
када су посетили часове 
40 наставника и као 
повратну информацију 
нам саопштили велики 
напредак у иновирању 
наставе у односу на пре 
две године, када је 
школу посетила 
екстерна евалуација. 
Акценат је био и на 
већој мотивацији 
ученика осмих разреда 
да похађају припремну 
наставну, али то није 
дало сасвим 
задовољавајуће 
резултате, због самог 
састава ученика осмих 
рареда и њихове 
константне 
незаинтересованости, 
као и њихових 
родитеља. Ипак, сви 
ученици осмих разреда 
осим једног су се 
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уписали у средњу школу 
у јунском року, док је 
један ученик полагао 
завршни испит у 
августовском року и 
положио га. 
 
 
 

8.Комисије су формиране по 
плану и програму. Праћење 
њиховог рада и учествовање  
у организовању приредби, 
такмичења, 
квалификационог испита 
итд. 
Праћење  рада дечјих 
организација и на њихову 
иницијативу смо 
организовали разне 
манифестације, као што је 
Дечја недеља, изложба за 
Божић и Ускрс, тј. божићни и 
ускршњи вашари, 
сакупљање секундарних 
сировина итд. 

У току 
целе 
шк.год. 
 

Сви 
наставници,ст
ручна служба, 
Ђачки 
парламент и 
ученици ОШ и 
СШ „Жарко 
Зрењанин“ 
Суботица 
 

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

9.Организовање Ђачког 
парламента. 
Именовање помоћника 
директора: 
Милица Чубрило је била 
задужена за више разреде, 
Ирен Бурањ за ниже 
разреде. 

август, 
септемба
р 

Флориан 
К.Лашанц,Ете
лка Зуберец, 
Нора 
Еветовић 

Сарадња је била добра 
свако је максимално 
пружио помоћ у 
решавању проблема. 

Р
У

К
О

В
О

Д
ЕЋ

А
 Ф

У
Н

К
Ц

И
ЈА

 

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

У току 
целе 
шк.год. 

  Сакупљавање нових 
информација о 
актуелним променама у 
закону, о датим 
активностима итд. 

2.Похађани семинари:  
- Конференција „Ефективна 
настава и учење током 
студентске праксе“, 15. и 16. 
септембар 2014, Хотел 
Crown Plaza, Београд; 
 
- Уводни састанак локалне 
мреже школа вежбаоница 
које сараађују са 

  
август 
јануар/ 
фебруар 
 
 
 
јули 

  
 
Пројекат 
Развионица 

 
-Сарадња са школама у 
Војводини.  
-Сарадња са 
директорима из Србије. 
-Сарадња са 
директорима, 
координаторима 
Развионице  
Сарадња са 
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високошколским установама 
Универзитета у Новом Саду, 
22.11.2014. 
 
- Учешће у дискусионој 
групи: Анализа стања 
настааве Српског језика као 
нематерњег као део 
припреме развоја општих 
стандарда постигнућа за 
Српски као нематерњи језик, 
Београд, 16. и 17. децембар 
2014. 
 
- 4. и 5.дан – крај обуке у 
Модулу 1 у склопу пројекта 
Развионица, 10.и 11.јануар 
2015. 
   
- 14. 4. 2015. Други састанак 
мреже школа Вежбаоница, 
Ректорат Универзитета у 
Новом Саду 

руководством 
Учитељског факултета на 
мађарском наставном 
језику у Суботици 

3.Одржаван  контакт са 
Месним заједницама; 
Келебија, Зорка, Пешчара, 
Ново село и Дудова шума, са 
локалном заједницом, са 
Геронтолошким центром,са 
Зоолошким вртом, 
Покрајинским 
секретаријатом за 
образовање, са Водоводом, 
интензивирана сарадња са 
МУП-ом и са свим школама у 
Суботици и у Војводини, са  
предшколском установом 
Наша радост, са културним 
центрима у Суботици 
(српским, хрватским, 
буњевачким и немачким); 
сарадња са Едукативним 
центром Рома. 
- Интензивна сарадња са 
Агенцијом немачке владе за 
учење немачког језика у 
иностранству, посебно 
г.Борисом Менратом и 
менторима из 
немачке,Бертом и Алфредом 

 У току 
целе 
школске 
године 

Секретар,пом
оћници, 
наставници, 
ученици 

Учествовање на разним 
приредбама: Дан 
месних заједница, 
божићна приредба, 8. 
март, Сунчана јесен 
живота, Дан села, 
етно-дани, Дани 
немачког језика и 
културе итд. 
 
- Постављена табла 
Партнерске школе за 
учење немачког језика 
(PASCH Initiative) и 
организован Дан 
немачког језика и 
културе који треба да 
препрасте у традицију у 
школи; ученици осмих 
разреда бесплатно 
полагали немачки 
језички испит и тако 
остварили право на ДСД 
диплому на нивоу А1 и 
А2. 
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4.Праћење  нових прописа, 
измена у Закону за основно 
и средње образовање, 
доношења ПКУ и 
усклађивање  школских 
докумената са њима. 
Усклађивање правилника са 
новим законима. Такође, 
интензивна сарадња са 
представницима синдиката 
због одржаног штрајка 
просветних радника крајем 
од новембра 2014. до 
фебруара 2015.године 

 У току 
целе 
школске 
године 

 секретар  Ажурирани правилници 
и школска докумнтација 
у складу са изменама у 
закону. 
Успешна сарадња са 
синдикатима поводом 
штрајка просветних 
радника. 

5.Организација свечаности  
за полазак првака у школу, 
Дана школе, Дечје недеље, 
игранки у сарадњи са 
Ђачким парламентом, 
новогодишњег програма у 
школи и у Геронтолошком 
центру, Светосавске 
академије, окружних и 
републичких такмичења, 
завршних испита осмих 
разреда,испраћај аученика 
осмих разреда, пријема 
првака у подмладак Црвеног 
крста, учествовање у 
програмима села Келебија: 
Дани Бербе, проштење, 
свечана миса поводом 
школске вјеронаучне 
године, Божићни концерт 
хора и оркестра наше школе 
у цркви на Келебији и друга 
сарадња са црквама. 

У току 
целе 
школске 
године и 
за време 
распуста 

Комисија за 
свечаност, 
локална 
заједница 
вероучитељи, 
наставници 
ученици, 
представници 
цркава 

Све остварене 
активности допринос су 
богатом  јавном животу 
школе и позитивном 
вредновању 
ангажовања ученика, 
наствника и локалне 
средине кроз међусобну 
сарадњу.  

6.Редовито подношење 
извештаја Школском одбору 
и Савету родитеља о 
догађајима у школи.  

 У току 
школске 
године 

 секретар,пом
оћници 

Остварени циљ: боља 
информисаност органа 
школе и управљања. 
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7.Редовно одржавање 
одељенских и наставничких 
већа и информисање 
наставника о свим 
променама у школи. 

 У току 
целе 
године  

секретар, 
помоћници 
директора, 
стручна 
служба 

 Побољшање 
комуникације свих 
запослених и решавање 
важних питања и 
проблема. 

8.Посета часовима 
приправника и помоћ у 
даљем 
напредовању.Надгледање 
рада  у продуженом боравку 
и по потреби учествовање и 
на родитељским састанцима 
код петог и осмог разреда. 

 У току 
целе 
године 

помоћници 
директора, 
стручна 
служба 

 Предупређивање рада 
наставника-приправника 
и сарадње школе и 
родитеља. 

9.Одржавање сарадње са 
школама из 
еурорегионалног подручја.  

  Комисија за 
свечаност, 
наставници 
фискултуре, 
мађарског 
језика и 
музичке 
културе 

 Учешће на 
такмичењима у Араду, 
на спортским 
такмичењима у 
Темишвару и Сегедину у 
такмичењу из музичке 
културе 

10.Организовање  
међународног такмичења из 
историје у сарадњи са 
Удружењем просветних 
радника Мађара северне 
Бачке. 
 
 
 
 
- Потписан уговор са 
Екуменском хуманитарном 
организацијом из Новога 
Сада о остваривању пројекта 
„Различитост сади-
заједништво гради“ 
 
 
 
 
 
 
 
-Контрола комисије ЕУ и 
МПНТР у вези са добијеним 
наставним средствима преко 
пројекта Развионица, 
26.новембар 2014. 

новемба
р 

Удружење 
просветних 
радника 
Мађара 
северне 
Бачке., 
професори 
историје 
 
ЕХО из Новог 
Сада 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комисија ЕУ и 
МПНТР 

Учествовала је у нашој 
школи 46 екипа из целе 
Војводине и екипе из 
Мађарске, Румуније и 
Украјине. 
 
Реализација овог 
уговора је остварење 
пројекта о 
интеркултуралности под 
називом «Различитост 
сади-заједништво 
гради» 
 
-Стављена на увид 
комисији сва добијена 
опрема преко пројекта 
Развионица. 
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11. Организовање XVI табора 
за ученике ГЕНИУС и XVI  
такмичења из хемије и 
физике „Ковач Стрико 
Золтан“ у сарадњи са 
Удружењем мађарских 
педагога Војводине из 
Новога Сада 
- Организовање ИКТ 
семинара (2.пут) за наше 
наставнике у склопу пројекта 
Развионица 
- Организовање 
хуманитарне помоћи за 
Мартина Пошу, брата 
ученице наше школе 

децемба
р 

Удружење 
мађарских 
педагога 
Војводине 
професори 
физике и 
хемије 
-Стручни ИКТ 
тим 
Развионице 
 
 
-ученици и 
родитељи 

 
Успешно организовано 
такмичење и предавања 
за ученике из физике и 
хемије и шаха. 
 
20 наставника 
оспособљено за 
употребу ИКТ-а у 
настави 
 
Сакупљена помоћ у 
износу преко 70.000 
динара и уплаћена на 
рачун ученика за лечење 

12. 
Сарадња наших учитеља са 
Учитељским факултетом на 
мађ.наст.језику у Суботици, 
Дан „пи“, 14.3.2015. 
 
 
 Организација Окружног 
такмичења из шаха, 
21.3.2015. 

март ОШ „Сечењи 
Иштван“ и 
Учитељски 
факултет на 
мађ.наст.јези
ку у Суботици 
 
Удружење 
шахиста 
Суботице, 
Војводине и 
Србије, 
Министарство 
просвете 

 
Будући учитељи 
припремили су за 
ученике наше школе 
предавања, активности 
и игре. 
 
Успешно организовано 
прво Окружно шаховско 
такмичење у нашој 
школи. 

Организација посете 
талентованих ученика школе 
који су постигли неке од 
резултата на такмичењима у 
току године Фестивалу науке 
у Новом Саду, 9.маја 2015. 

мај ученици и 
наставници 
школе 

Рад са талентованим 
ученицима добио је 
своју потврду у 
награђивању 50 ученика 
који су освојили награде 
на разним такмичењима 
у току ове школске 
године и посртили 
Фестивал науке у Новом 
Саду 

11. Организовање 
Републичког такмичења из 
мађарског језика и језичке 
културе.   

јуни Министарство 
просвете 

Одржани су програми по 
плану. 

 12. Организовање Завршног 
испита за ученике 8.разреда 

јуни Минисрство 
просвете 

Успешно одрађено. 
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ЕВ
А

Л
У

А
ТО

Р
С

К
А

 Ф
У

Н
К

Ц
И

ЈА
 

1.Вредновање посећених 
часова наставника, 
саветодавна улога  и избор 
ментора за  наставнике-
приправнике. 

У току 
целе 
шк.год. 

Стручна 
служба, 
комисије 

Израђени су планови, 
одрађени су извештаји. 

2.Недељни преглед рада 
помоћног особља у 
централној згради и у 
издвојеним објектима. 

Током 
целе 
школске 
године. 

Помоћници 
директора 

Допринео бољој 
организацији и 
ефикаснијем раду 
особља. 

3.Учешће у праћењу 
Школског развојног плана и 
Плана за самовредновање 
школе, прегледње резултата 
анкетирања по кључним 
областима и саветодавна 
улога за даљи рад тима за 
самовредновање. 

Током 
целе шк. 
године 

Помоћници, 
стручни 
сарадници. 

Ефикасније 
самовредновање. 

П
ЕД

А
ГО

Ш
К

А
 Ф

У
Н

К
Ц

И
ЈА

 Д
И

Р
ЕК

ТО
Р

А
 

1.Посећивање  часова 
учитеља, наставника и 
вероучитеља по плану рада. 
Саветовање наставника и 
упућивање на стручну 
литературу за даљи, 
ефикаснији рад са децом. На 
основу виђених недостатака  
организовано је неколико 
семинара у школи.  

Током 
целе 
школске 
године 

 Сарадња са 
педагошком 
службом 

 Наставници већ раде по 
нивоима знања и 
приправници су 
пријављени за стручни 
испит.  

2.За унапређење наставе и 
коришћење нових метода  
рада  донет је одлука да се у 
августу поруче три рачунара 
за рад са учениима и да се 
ервисирају постојећи 
рачунари. 

август наставници 
информатике 

Нови рачунари 
унапредиће процес 
наставе и допринеће 
чешћој употреби 
савремених аудио-
визуелних средстава. 

3.Присуствовање 
родитељским састанцима и 
помоћ  ученицима осмог 
разреда у избору адекватне 
средње школе . 

март/ 
април 

Сарадња са 
разредним 
старешинама 
осмих 
разреда 

Сви су уписали средњу 
школу. 95% ученика 
мађарских одељења 
уписало је прву жељу са 
листе, али ученици из 
српских одељења 
уписивали су и 5. и 6. 
жељу са листе. Иако је 
Тим за професионалну 
орјентацију одрадио 
свој посао како треба, у 
овој генерацији 
приметна је била 
незаинтересованост и 
родитеља и ученика 
како за учење током 
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целе шк.године, тако и 
за веће ангажовање 
током припремне 
наставе и самог 
полагања ЗИ. 

4.Одржан је састанак са 
родитељима Ромске 
националности, учитељима 
и предсатвницима 
Едукативног центра Рома у 
циљу боље сарадње са овим 
родитељима. 

Новемба
р 

Едукативни 
Центар Рома, 
педагошки 
асистент 

Деца ромске 
националности 
редовније долазе у 
школу. 

5.Праћење резултата 
ученика и више пута 
интервенисање за 
побољшање истог, 
појединачно или са целим 
разредом. 

У току 
целе 
године 

Разредне 
старешине 

Установљени  и 
именовани проблеми 
појединих ученика и 
побољшани њихови 
резултати. 

6.Редовно праћење рада 
Ђачког парламента и Дечјег 
савеза. 

У току 
целе 
школске 
године 

Ученици 
Ђачког 
Парламента и 
њихови 
ментори 

Боља комуникација 
између школе и ученика 
и локалне заједнице. 

7.Створени нови услови за 
спортске активности 
:проширени  термини ван 
наставе за дечје  тренинге 
кошарке, одбојке, фудбала, 
каратеа  и разноврсних  
плесова са клубом Фиеста,  
Младост,Непкер. 

Септемб
ар/Октоб
ар 

Сарадња са 
спортским, 
уметничким 
друштвима 

Ученици имају 
могућност да своје 
слободно време 
организовано проведу у 
школи. 

8.Изабрани  ђаци из 
одељења у акцији „Најбољи 
друг“ и подељене су им 
дипломе. 

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

 
 
     Весна Вајс, директор школе 
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3.3.2.  Извештај рада заменика директора за школску 2014/2015. годину 

 

         У школској 2014/2015. години посао помоћника директора су обављали Ирена              

Бурањ и Милица Чубрило. На овим пословима су обављали и/или учествовали у: 
                                                                                                    

Опис програма/активности Време,место 

реализац.  

Начин реализ. сарадници 

1. Област рада:  
Прогрaмирaње: 

 израда Извештаја 

Годишњег програма 

рада за школску 

2014/2015. годину; 

 израда Годишњег 

програма рада за 

школску 2015/2016. 

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. 
 

 

јун 
 

 

 

 

 

август -

септембар 

август -

септембар 

август -

септембар 

 

август -

септембар 

 

септембар - јун 

 

 

 

септембар - јун 

Анализа досадашњег рада, 

потреба, могућности,  
 

 

 

Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

 

 

 

Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

Милица 

Чубрило 

Ирена Бурањ 

 

директор школе 

 

Предметни 

наставници,стру

чна 

служба,разредне 

старешине 
 

 

 

 

 

2. Организација: 

 организовање 

свечаности и школских 

приредби; 

 организација и праћење 

присуства ученика на 

такмичењима: 

 планирање и реализација 

ђачких екскурзија: 
 

 

 реализација, праћење и 

вредновање васпитно – 

образовног рада школе; 

 организовање стручног 

 

 

 

август - јун  
 

 

септембар - јун. 

 

 

 

новембар - јун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета часовима, 

присуствовање на 

састанцима 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица 

Чубрило 

Ирена Бурањ 

 

директор школе, 

стручна служба 
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усавршавања 

наставног особља; 

 учествовање и 

организација:  

1. окружних такмичења 

из 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 

септембар - јун  

 

 

 

септембар - јун  

 

 

 

 

септембар - јун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сепембар - април 
 

 

септембар - јун  

 

 

април 

 
 

мај 
 

 

 

 

 

 

фебруар 
 

 

 

 

септембар - јун 
 

 

 

 

март 
 

 

март - април 

 

Консултација  са 

наставницима и 

сарадницима, анализа 

њиховог прошлогодишњег 

рада 
 

 

 

-Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица 

Чубрило 

Ирена Бурањ 
 

директор школе, 

наствници;фиск

ултуре , музичке 

културе,ликовне 

културе и 

историје  

 
 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица 

Чубрило 

Ирена Бурањ 

наставници,  

локална 

самоуправа,  
 

 

 

 

 

 

Дечји диспанзер 

- патронажна 

сестра 
 

Дечји диспанзер 
 

 

 

 

 

 

 

 

средње школе, 
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презентација средњих 

школа; 

14. Сајам образовања у 

Техничкој школи; 

       10  Продаја ускршњих јаја  

       – Ђачки парламент; 

15. Сабирна акција 

Црвеног крста; 

16. Турнир у фудбалу; 

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 

  

 

 

април 
 

фебруар 
 

 

 

 

 

 

 

 

септембар - јун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар - јун  

 

април 
 

 

септембар - јун 

јун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар - јун 

 

 

 

 

 

 

септембар - јун 

 

 

 

 

 

септембар - јун 

 

 

 

 

 

 

 

Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

 

 

 

 

 

 

 

Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суботица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица 

Чубрило 

Ирена Бурањ 
 

 

 

 

 

 

Милица 

Чубрило 

Ирена Бурањ 

директор, 

наставници 

 

 

Муп Суботица 

Ирена Бурањ, 

стручна служба, 

директорка 

 

 
 

Милица 

Чубрило 

Ирена Бурањ 

 

 
 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 

директор, 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 

директор, 

месне заједнице 
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основних и средњих 

школа на територији 

града Суботице; 

 сарадња са Месним 

заједницама: Келебија, 

Пешчара, Зорка, 

Дудова шума и Ново 

Село  

 Еурорегионална 

сарадња Дунав-Тиса-

Кереш-Марош 

(Србија-Мађарска-

Румунија); 

 организацији замене 

одсутних радника у 

централној школи; 

 организовање набавке 

уџбеника; 

 организовању и 

надгледању рада 

помоћног особља и 

распоређивању 

њиховог рада; 

 сарадња са органима 

безбедности  
 

 

3.  Руковођење 
 

 

 присуствовању 

састанцима 

Наставничког и 

одељењског већа, 

Савета родитеља, 

Школског одбора, на 

активима нижих и 

виших разреда 

 

 

 прегледу планова рада 

наставника (глобални 

и оперативни и 

осталих, планова, 

дневнике актива) 

 

 

 

4.Евaлуaција 

 Вредновaње рaдa 

рaдникa школе и 

прaћење реaлизaције 

школског прогaмa. 

 Учешће у изрaди 

 

мај 
 

 

 

 

јун 
 

 

 

 

септембар - јун 

 

септембар - јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар - јун 

 

 

 

 

 

ептембар - јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар - јун 

 

 

 

 

 

септембар - јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 

 

 

 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 

 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 

 

 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 

 

 

 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милица 

Чубрило, 

Ирена Бурањ, 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 
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прогрaмa вредновaњa 

рaдa школе и његове 

реaлизaције. 

 Извештaј о рaду школе 

премa свим оргaнимa 

 

 

5.Педaгошкa  функцијa  

 присуствовање на 

месечним и 

полугодишњим 

огледним часовима 

 помагање 

приправницима у 

изради припрема и 

извођењу наставе 

 помоћ код обраде 

статистичких података 

и анализа 

 праћење конкурса и 

обавештавању 

предметних 

наставника; 

 организовање стручног 

испита за приправнике 

 
 

септембар - јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар - јун 

 

 

 

септембар - јун 

 

 

 

 

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,  

 

 

 

 

 

 

 

Милица 

Чубрило Ирена 

Бурањ 

директор 

 

 

Милица 

Чубрило Ирена 

Бурањ 

директор 

 

 

Милица 

Чубрило Ирена 

Бурањ 

Директор,струч

на служба 

 

Милица 

Чубрило Ирена 

Бурањ 

Директор,струч

на служба 

 

 

 

3.3.3. Извештај о раду секретара школе за школску 2014/2015 годину 

     Опис активности Време Носиоци 

реализације 

Сарадници 

 Из делокруга правне службе 

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 

Школска 

2014/2015 

 

 

 Секретар школе 

 Директор школе 

 Школски одбор 

 

 

Директор  

Помоћници директора 

Стручна служба 

Учитељи и наставници 

разредне старешине 

Из делокруга других органа 

За седнице Школског одбора 
Савета родитеља и Наставничког 
већа припремати материјал за 
седнице, и водити записник на 
седницама 

- члановима Ученичког 
парламента помагати у раду 
и у складу са својим 
могућностима доприносити 

Школска 

2014/2015 

 

 

Секретар школе 

 Директор школе 

 

Директор  

Помоћници директора 

Стручна служба и друге 

колеге чије је присуство 

било потребно по 

Дневном реду за одређену 

седницу  
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њиховим акцијама. 

 

 

Из области кадровске службе 

Учествоватлау припреми конкурса за 

пријем нових радника –конкурси 

расписани само на одеђено време; водитла 

евиденцију о поднетим молбама и по 

одлуци директора школе о избору 

кандидата по конкурсу обавештавати 

кандидате о томе. 

Вршила евиденцију о пријави одјави 

запослених и достављала надлежној 

филијали Завода за пензијско и 

инвалидско осигурање. 

Радницима који су засновали радни однос 

сачињавати Уговор о раду, а радницима 

којима је радни однос престао Решење о 

престанку радног односа. 

Извештај о примљеним радницима 

подносила на седницама Школског 

одбора. 

Школска 

2014/2015 

 

 

 

 

 

 Секретар школе 

 Директор школе 

 

 

 

 

 

Директор  

Помоћници директора 

Комисија формирана од 

стране директора за 

пријем радника 

Из области образовања и стручног усавршавања 

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

 

Школска 

2014/2015 

  

Из области рачуноводственог пословања 

Надзирала уплате исплате, припремати 

документацију за попис имовине, 

учествовати у раду комисије за јавне 

набавке и у вези тога сарађивала са 

надлежнима у Служби за друштвене 

делатности града Суботица; учествовала у 

сачињавању Плана јавних набавки и 

Завршног рачуна за текућу календарску 

годину. 

Пратила доношење и примену прописа из 

ове области 

Школска 

2014/2015 

 

 

Директор  

 

Шеф рачуноводства 

 

 

Директор  

 

 

 

Шеф рачуноводства 

 

 

Комисије у чијем раду учествујем 

Комисија за: 

- пријем радника; 

- 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 

Школска 

2014/2015 

  

 

Директор 

Стручна служба  

Шеф рачуноводства 

Разредне старешине 

Помоћник директора 
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3.4.Извештаји стручних сарадника 
  

3.4.1. Извештај о раду педагошко-психолошке службе шк. 2013/14. године 
 
ОБЛАСТИ РАДА  

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

АКТИВНОСТ 
НОСИОЦ

И 
САРАДНИЦИ 

ВРЕМЕ/ 
ДИНАМИ

КА 
НАЧИН 

1. Планирање форме извештаја 
појединих сегмената годишњег 
извештаја  рада установе, 
задужења појединаца и тимова, 
начина прикупљања података и 
сачињавања документа 

Пед. 
Пси. 

председници 
актива, већа, 
тимова,  

август- 
септ. 

сачињавање форме 
плана, писаних упутстава 
наставницима, 
сачињавање табела за 
прикупљање података, 
инструисање, помоћ при 
сачињавању састављање 
документа, разговор  

2. Учествовање у изради школског 
програма,  школског развојног 
плана, плана самовредновања,  
плана стручног  усавршавања 
наставника,  плана инклузивног 
образовања, плана заштите 
ученика од насиа, злостављања и 
занемаривања, развоја школског 
програма 

Пед. 
Пси. 

Дир, пом.дир.  
Актив за 
развој шк.пр. и 
за ШРП  
Тим за самовр. 
тим за 
инкл.обр. 
Од.стар. и 
наставн.инкл. 
ученика. 

август- 
септемб. 

Тимски рад, дијалог, 
припрема, прикупљање и 
анализа података, писање 
плана 

3. Учествовање у изради 
појединих делова годишњег 
плана рада - стручног 
усавршавања запослених, 
наставничког већа, савета 
родитеља, Педагошког 
колегијума, сарадње са 
породицом, сарадње са 
друштвеном средином; учешће у 
избору, планирању, реализацији 
посебних 
васпитних/превентивних 
програма, професионалне 
оријентације, подршке 
ученицима којима је потребна 
додатна помоћ; превенције 
болести зависности; промоције 
здравих стилова живота,  заштите 
ученика од насиља, злостављања 
и занемаривања 

Пед. 
Пси. 

Тим за 
зашт.уч. од 
насиља, злост, 
занем. Тим за 
инкл.обр.  
Тим за самовр.  
Актив за ШРП,  
Актив за 
развој шк.пр. 
 

Август, 
Септемб. 

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

4. Припремање сопственог 
годишњег програма рада и 
месечних планова  

Пед. 
Пси. 

- континуи
рано 

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

5. Планирање  посета часова 
наставника  

Пед. 
Пси. 

Дир, 
Председник 
Актива за 
ШРП., 
наставници 

Септемба
р и 
кварталн
о  

Договор 

6. Припремање плана сопственог 
стручног усавршавања и 

Пед. 
Пси. 

Дир., чланови  
градског 

Септ.  Проучавање каталога 
семинара, разговор, 
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професионалног развоја Актива струч. 
сарадника 

размена искустава 

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 

Септ., 
фебруар, 
јун 

Анкетирање иченика 
родитеља, унос, обрада 
података, анализа, 
ученичке сугестије, 
проучавање литературе 

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

Пед. 
Пси. 
Пом.дир
. 
Дир. 

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

Континуи
рано  

Договор 

9.Учешће у избору и предлозима 
одељењских старешинстава  

Дир. 
Пом. 
дир. 

Пед.  
Пси. 

мај- 
август 

Договор 

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. Јул, август Тестирање, анкетирање, 
интервјуисање, 
проучавање школске 
документације 

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

Тим за 
инкл.об
р. 
Пед.Пси. 
 

чланови 
тимова за 
подршку 

Септ., 
фебруар, 
август 

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

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА  

АКТИВНОСТ 
НОСИ 
ОЦИ 

САРАДНИЦИ 
ДИНАМИ 

КА 
НАЧИН 

1. Праћење и вредновање 
реализације образовно-васпитног 
рада и предлагање мера за 
задовољавање образовних и 
развојних потреба ученика 

Пед. 
Пси. 

Наставници, ОС Континуи
рано  

посете часовима, 
посматрање, 
проучавање 
документације, разговор, 
договор  

2. Праћење и вредновање 
примене мера индивидуализације 
и индивидуалног образовног 
плана  

Тим за 
инкл.об
р. 

Пед. 
Пси. 
Учитељ/наставн. 
 

Децембар 
и јун - 
ревизија 
ИОП, и по 
потреби  

Посета часовима, 
индивидуално праћење, 
прегледање ученичких 
радова и ученичког 
досијеа, предлог мера за 
унапеђење 

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

Пом.ди
р. 
Дир. 
Пед. 
 

Пси. 
Председници 
стручних већа 

Квартално 
и након 
годишњих
/иницијал
них 
тестирањ
а  
 

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

4. Учествовање у раду комисије за 
проверу савладаности програма 
увођења у посао наставника, 

Дир. 
Пед. 
Пси. 

Наставник/предс
тавник стручног 
већа ментор 

Континуи
рано 

Посете часовима, 
разговор, проучавање 
документације, писање 
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стручног сарадника (за 8 
приправника) 

приправника, извештаја и мишљења 

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

Пед. 
Пси. 

Од.стар. 
наставници 

Квартално
, август 

Прикупљање, унос и 
статистичка обрада 
података, анализа  и 
презентација 

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

Дир. 
Пом.ди
р. 

Пед, Пси. 
Председник 
Тима за 
самовреднов., 
чланови Атива за 
развој шк.прог. 

јун, јул Прикупљање и анализа 
података 

7. Сачињавање годишњег 
извештаја о раду школе  

Пед. 
Пси. 

Пом.дир, 
председници 
стр. органа и 
тимова 

Јун, јул, 
август, 
септемба
р 

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

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

Пед. 
Пси. 

Учитељи/настав
ници 

Континуи
рано  

Разговор, договор, увид 
у шк.документацију 

 
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

АКТИВНОСТ 
НОСИО

ЦИ 
САРАДНИЦИ 

ДИНАМИ 
КА 

НАЧИН 

1. Пружање помоћи у 
усклађивању програмских захтева 
са индивидуалним 
карактеристикама ученика и 
породичног окружења 

Пед. 
Пси. 

Наставници, 
 

континуи
рано  

Разговор, саветовање, 
упућивање на примере 
добре праксе 

2. Пружање стручне помоћи 
наставницима на унапређивању 
квалитета наставе увођењем 
иновација и иницирањем 
коришћења савремених 
метода,средстава  и облика  

Пед. Директор 
Пом дир. 
наставници 

Континуи
рано 

Разговор, демонстрација. 
Упућивање на литературу 
и примере добре праксе 

3. Креирање плана стручног 
усавршавања и мотивисање 
наставника на континуирани 
професионални развој  

Пед. 
Пси. 

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

Септемба
р  
Континуи
рано 
током шк. 
год. 

Презентација 
Правилника о 
струч.усавршавању, 
креирање документа, 
анализа стања 

4. Посећивање часова  и других 
облика рада наставника, 
предлагање мера за унапређење 
(посећено 68 часова редовне 
наставе-  28 психолог, 40 педагог) 

Пед. 
Дир. 
 

Пси, пом.дир. 
Учитељи/наста
вници 

Континуи
рано 

Посматрање, вођење 
протокола, анализа 
документације,разговор, 
саветодавни рад 

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

Пед. 
Пом.ди
р 

Наставници Септемба
р, 
кварталн
о 

Преглед  планова 
рада,евидентирање 
стања, давање предлога 
корекције 

6. Иницирање и пружање стручне 
помоћи наставницима у 
коришћењу различитих метода, 
техника и инструмената 
оцењивања ученика  

Пед., 
Дир., 
зам.ди
р. 

Пси, Дир. 
Пом.дир. 
Учитељи/наста
вници 

Континуи
рано од 
септ. до 
јуна 

Информисање, 
саветовање, предавање, 
презентација 
На наставничком већу 
10.01.2013. педагог је 
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одржао предавање 
/презентацију о новом 
Правилнику о 
оцењивању и 
презентован је  Семинар 
о оцењивању  

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. 

Континуи
рано, 
април 
2014посе
та часова 
у ОШ 
“Соња 
Маринко- 
вић“ 

Разговор, договор, 
сарадња са другим 
релевантним 
стручњацима, 
институцијама праћење 

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

Пед. 
Пси. 

Учитељи/наста
вници 
Дир. 

Континуи 
рано  

Разговор, 
договор,посматрање, 
упућивање на стручно 
усавршавање 

9. Пружање помоћи 
наставницима у остваривању 
задатака професионалне 
оријентације и каријерног вођења 

Пед. 
Пси. 

Наставници, 
од.стар. Тим за 
каријерно 
вођење 

Новемба
р-мај 
 

Тимски рад, договор, 
Припрема, сачињавање, 
материјала,  

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

Пед. 
Пси. 

Пси, пом.дир. 
наставници 

септемба
р-април 

Разговор, договор, 
осмишљавање, 
конципирање 
радионице,  упућивање 
на стручну литературу 

11. Прикупљање  и упознавање 
одељењских старешина са 
релевантним карактеристикама 
нових ученика (1. и 5. разреда, 
као и нових ученика) 

Пед. 
Пси. 

- Август-
Септемба
р 1.и 5. 
разр., 
остали по 
доласку  

Прикупљање података, 
информисање, разговор, 
договор 

12. Пружање подршке 
наставницима у формирању и 
вођењу ученичког колектива и 
предлагање мера за 
превазилажење тешкоћа 

Пси. Пед, Учитељи, 
од.стар, 
наставници 
 

Континуи
рано 

Разговор, упућивање на 
стр.лит, конципирање и 
вођење радионица, 
социометријско мерење 

13. Пружање помоћи 
наставницима у остваривању свих 
форми сарадње са породицом 

Пед. 
Пси. 

Дир. 
Пом.дир. 

Континуи
рано по 
потреби 

Саветодавни рад, 
разговор, заједничко 
саветовање, 
упућивање на стр. лит. 

14. Пружање подршке и 
саветодавни рад са 
приправницима у процесу 
увођења у посао и лиценцирања 

Пед. 
 

Пси. 
Дир. 

Континуи
рано по 
потреби 

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

 
IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА  остварено је око 200 контаката (без првака и ПО) 

АКТИВНОСТ 
НОСИО

ЦИ 
САРАДНИЦИ 

ДИНАМИ 
КА 

НАЧИН 

1.Испитивање деце уписане у 
основну школу проценом 
интелектуалног, когнитивног, 
емоционалног и социјалног 
статуса ради давања препорука за 
даљи рад и уједначавања 
одељења(испитано 172 деце) 

Пед. 
Пси. 

Педагошки 
асистент 

април-
јул, 

Групно и индивидуално 
стандардизованим 
инструментима, по потреби 
уз превод пед. асистента на 
ромски језик 
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2.Провера спремности за полазак 
у школу детета старости од шест 
до шест и по година., 

Пси. Педагошки 
асистент 

Април-
мај 

Индивид. 
стандардизованим 
инструментима, по потреби 
уз превод пед. асистента на 
ромски језик 

3. Структуирање одељења првог и 
петог разреда  

Пед. 
Пси. 

Васпитачи, 
учитељи 

Јул-август Унос података, анализа, 
упоређивање и подела 

4. Праћење процеса адаптације и 
подршка деци у превазилажењу 
тешкоћа  

Пси. 
Пед. 

Учитељи, 
родит., 
учитељи у 
боравку 

Септемба
р-октобар 

Посматрање, разговор, 
проучавање ученичких 
продуката 

5. Праћење напредовања ученика 
и ппружање подршке у стварању 
Оптимал. услова за развој и 
учење  

Пед. 
Пси. 

Од.стар, 
учитељи/наста
вн. 
учит. у боравку 

Континуи
рано  

Посматрање, разговор, 
учешће у раду од.већа 

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

Пед. 
Пси. 

Наставници, 
родитељи 

Континуи
рано по 
потреби 

Посматрање, разговор, 
проучавање ученичких 
продуката 

7. Учествовање у изради 
педагошког профила ученика за 
ученике којима је потребна 
додатна подршка  

Пед, 
Пси, 
Тим за 
инк.об.
учен. 

Учитељи/наста
в. 
Родитељи,Тим 
за пружање 
индив. 
подршке,струч
њаци ван 
школе 

Септ., 
окт., јан., 
април и 
по 
потреби 

Посматрање, примена 
инструмената, разговори, 
тимски рад 

8. Пружање подршке ученицима 
који се школују по ИОП-у  

Пси. 
Ред. 

Учитељ/одељ.с
тар, родитељ 

Континуи
рано 

Разговор, саветодавни рад, 
род.састанци  

9. Идентификовање и рад на 
отклањању педагошких узрока 
проблема у учењу и понашању 

Пед. Пси. 
Од.стар. 
родитељ 

Континуи
рано 

Посматрање, разговор, 
увид у ученичке радове 

10. Рад на професионалној 
оријентацији ученика и 
каријерном вођењу, на основу 
процењених способности, 
интересов, особина личности, 
мотивације остварено са 26 
осмака 

Пед. 
Пси. 

Од.стар 8. 
разр, родитељ, 
наставници, 
представници 
СШ, пом.дир. 

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

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

11. Анализирање предлога и 
сугестија ученика за 
унапређивање рада школе и 
помоћ у њиховој реализацији 

Уч.парл
ам,Тим 
за зашт. 
уч.од 
НЗЗ  

Пом.дир, дир.  
Пед.  
Пси. 

Континуи
рано по 
потреби 

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

12. Пружање подршке и помоћи 
ученицима у раду ученичког 
парламента и других ученичких 
организација  

ментор 
учен 
парлам
ента  

Пед. 
Пси  
Пом дир, 
директор,  

Континуи
рано по 
потреби 

Учешће у раду уч 
парламента, дечјег савеза 

13. Учешће у активностима у циљу 
смањивања насиља и 
конструктивног решавања 
конфликата,  

Пед. 
Пси. 
Од.стар. 
Секрета
р 

Дир, пом.дир. 
Учитељи/наста
вници, Тим за 
заштиту уч.... 

Континуи
рано по 
потреби 

Саветодавни рад и избор 
радионица за рад на ЧОС  

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

Од.стар. 
Пед. 
Пси. 
 

Родитељ,од.зај
едница,Дисцип
л. Комисија, 
Тим за зашт.уч. 

Континуи
рано 

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

16. Пружање подршке ученицима 
из осетљивих друштвених група 

Од.стар, 
ПА, 
наставн
ици  

Пси. 
Пед. 

По 
потреби 

Разговори, радионице 

17. Рад са ученицима на 
унапређењу стратегије учења, 
усвајању социјалних вештина и 
здравих стилова живота 

Од.стар. Пед. Пси. 
учитељи/наста
вници, 
родитељи  

Континуи
рано 

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

 
V. РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА  

АКТИВНОСТ 
НОСИО

ЦИ 
САРАДНИЦИ 

ДИНАМИ 
КА 

НАЧИН 

1. Учествовање у припреми и 
реализацији програма сарадње 
установе са 
родитељима/старатељима 
ученика (родитељски састанци: 
прелаз из нижих у више разреде, 
ИОП, безбедност деце и заштита 
од насиља; презентације школе-
за родитеље будућих првака у ПУ 
и школи, професионална оријент,)  

Пед. 
Пси., 
Пом.ди
р.  
Учитељ
и  

Директор,  
Васпитачи 
предшколских 
установа, 
Црквена 
заједница 

Нов., јан., 
март, 
април, 
мај 

Родитељски састанци 

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... 
Остварен контакт са око 80 
родитеља 

Пед. 
Пси. 

Од.стар. Континуи
рано 

Индивидуални разговори, 
дијалог 
 
 

3. Сарадња са родитељима 
/старатељима на пружању 
подршке ученицима који се 
школују по ИОП-у 

Учитељ
и/наста
вници 

Тим за 
инкл.обр. 
Пси. 
Пед. 

Континуи
рано 

Родитељски састанци, 
информисање, 
индивидуалне 
консултације, договор 

4. Упознавање 
родитеља/старатеља са важећим 
законима, конвенцијама, 
протоколима и другим 
документима од значаја за 
правилан развој ученика  

Од.стар. Пси. 
Пед. 
правник 

По 
потреби 

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

5. Рад са 
родитељима/старатељима у циљу 
прикупљања података о деци, 
који су од значаја за упознавање 
ученика и праћење његовог 
развоја 

Пед. 
Пси. 

Од.стар. 
секретар 

Континуи
рано 

Анкете, индивидуални 
разговори 

6.Саветодавни рад са 
родитељима будућих првака у 
циљу постизања оптималне 
зрелости деце за полазак у школу 
и упознавања социјално-
култ.миљеа деце (обављен је 
разговор са 144 родитеља 
будућих првака)  

Пед. 
Пси. 

Родитељи, 
васпитачи 

април-
септ. 

Информисање, саветовање, 
дијалог 
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6. Сарадња са саветом родитеља, 
информисањем 
родитеља/старатеља и давање 
предлога по питањима која се 
разматрају на савету  

Пом.ди
р. 
Дир.  
Правни
к 

Пед. 
Пси. 

По 
потреби 

Припремање материјала, 
извештавање 

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

АКТИВНОСТ 
НОСИОЦ

И 
САРАДНИЦИ ВРЕМЕ НАЧИН 

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

Пед.  
Пси. 
 

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

Континуи
рано 

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, 
документацији, осавремењавању 
наставе 

Пед. 
Пси. 
Пом.дир
. 
Дир. 

Наставници мај-
септемба
р и по 
потреби 

Анализа, договор, 
писање докумената, 
прикупљање података, 
статистичка обрада, 
презентације, приказ 

3. Рад на формирању одељења и 
сарадња при расподели 
одељењских старешинстава  

Пед. 
Пси. 
Дир. 

Учитељи/настав
ници 
пом.дир. 
 

Јун-август Прикупљање података, 
анализа тест. материјала, 
договор, табеларни 
приказ релевантних 
података о уч. 

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

Пед. 
Пом.дир
. 

Пси. 
Дир. 

континуи
рано 

Тимски рад, договор, 
анализа постојеће докум, 
прикупљање мат.  

5. Сарадња по питању приговора 
и жалби ученика и његових 
родитеља/старатеља на оцену из 
предмета,  владања, поступања 
наставника  

Дир.  
Правник  

Пед.  
Пси. 
Од.стар. 

По 
потреби 

Разговор, посматрање, 
договор, анализа 
ученичких радова 

6.Рад са наставницима 
приправницима 

на методичко-дидактичкој 
припреми  

савладавању прогр. увођења у 
посао.  

ментори 
Пед.  
Пси. 

Наставници,  
Директор,  
Зам. дир. 

континуи
рано 

Разговор, анализа, 
упућивање на литературу 

7. Учествовање у раду комисије за 
проверу савладаности програма 
за увођење у посао наставника, 
односно стручног сарадника 

Пед.  
Пси. 
Дир.  
 

Представник 
стручног већа, 
педагошког 
колегијума, 
ментор 
приправн. 

Континуи
рано 

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

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

Пед, пси. 
Дир.  

Наставници 
 

Континуи
рано 

Договор, дијалог 

 
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

АКТИВНОСТ 
НОСИО

ЦИ 
САРАДНИЦИ 

ДИНАМИ 
КА 

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

Дир., 
Пом.ди
р. 
Предсе
дници  

Пед. 
Пси. 
 

Континуи
рано 

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

2. Предлагање мера за 
унапређив. рада стручних органа, 
тимова  школе  

Пед. 
Пси. 

Дир, пом.дир. Контин. 
по 
потреби 

Дијалог, договор 

3.Координисање радом  
појединих стручних већа, 
тимова(где је пед./пси. 
председник већа)  

Пед. 
Пси. 

Остали чланови  континуи
рано 

 

 
 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

АКТИВНОСТ 
НОСИО

ЦИ 
САРАДНИЦИ 

ДИНАМИ 
КА 

НАЧИН 

1. Сарадња са установама и 
институцијама које доприносе 
остваривању циљева и задатака 
о-в рада(Остварена је сарадња са:  
осн.школама, средњим школама 
у Суботици, ПУ Наша Радост, ЦСР, 
Здравст. центар, Развојно 
саветовал.,  „Еxspecto“, Градски 
секретаријат за образ., ЕЦР, 
Црвени крст, 

Пед. 
Пси. 

Дир. 
Пом.дир. 

Континуи
рано 

Договор, 
обавештавање,консултац
ија 

2. Учествовање у раду стручних 
актива, друштава, удружења, 
органа и организација, комисија 
(Актив педагога и психолога, 
Педагошко друштво, Друштво 
учитеља, Интерресорна комисија)  

Пед. 
Пси. 

Дир. 
Пом.дир. 

По 
потреби 

Договор, разговор, 
стручно усаврш, размена 
искустава 

 
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

АКТИВНОСТ 
НОСИ
ОЦИ 

САРАДНИЦИ 
ВРЕМЕ/ 

 
НАЧИН 

1. Вођење евиденције о 
сопственом раду (дневник рада, 
досије ученика) 

Пед. 
Пси. 

- Континуи
рано 

Писање 

2. Вођење евиденције о 
извршеним анализама, 
истраживањима, тестирањима, 
посећеним активностима, 
односно часовима и др.  

Пед. 
Пси. 

Чланови тимова 
за поједине 
пројекте и 
истраживања 

Континуи
рано 

Писмено, чек листе, 
евиденционе листе, 
протоколи, тестови, 
табеларни прикази 

3. Израда, припрема и чување 
посебних протокола, чек листа, 
упитника, анкета, анализа, 
извештаја, презентација, 
графичких приказа ...  

Пед. 
Пси. 

- Континуи
рано 

Проучавање стр. лит, 
анализа, израда 
инструмената и упутстава, 
стат. показатеља, дијалог, 
договор, превод, куцање, 
умножавање 

4. Припрема за све послове 
предвиђене годишњим 
програмом и оперативним 
плановима рада  

Пед. 
Пси. 

- Континуи
рано 

Писана припрема, 
концепт и анализа, 
обрада података  

4. Стручно усавршавање* Пед. 
Пси. 

Дир.,пом. дир., 
релевантни 
стручњачи 

Континуи
рано 

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

 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  2014 /2015 

Стручно усавршавање у установи 

Реализовани видови 

хоризонталног стручног 

усавршавања 

-  посета часа колеге: 68 часова редовне наставе-  28 психолог, 40 педагог 

- излагања на наставничким већима савету родитеља и школском одбору 

(презентације резултата анкетирања ученика, истраживања.  прегледа 

успеха ученика, докумената школе, правилника) 

 

Врста 

хоризонталног 

стр.усаврш. 

 

Садржај (предмет, 

тема) 
Реализатор Време реализације Учесници (ко, број) 

Излагање савету 

родитеља 

школском 

одбору и 

наставничком 

већу, 

Годишњи програм 

рада школе 

Педагог 11., 12., и 

20.09.2014. 

Чланови СР, ШО, и НВ 

Излагање савету 

родитеља 

школском 

одбору и 

наставничком 

већу, 

Извештај о 

реализацији 

годишњег програм 

рада школе 

психолог 11., 12., и 

20.09.2014. 

Чланови СР, ШО, и НВ 

Излагање и 
дискусија са 
новозапосленим 
радницима 
 

Тема : НАСТАВА педагог 14.10.2014. Новозапослени 

наставници 

Излагање 

педагошком 

колегијуму 

Тема: Стручно 
усавршавање 
наставника 

педагог 

28.10.2014. Чланови ПК 

Излагање на 

конференцији 

центра за 

таленте 

Презентација: Рад 
са талентованим 
ученицима у нашој 
школи 

психолог 

28.11.2015. Учесници конференције 

Излагање на 

Наставничком 

већу 

Тема: „Како си се 
снашаоу 5. 
разреду?“ 
аналитичко-
истраживачки рад 
стр. службе  

Педагог 

11.1.2015. Чланови НВ 

Излагање на Тема: „Како уче педагог 25.2.2015. Чланови НВ 
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Наставничком 
већу 

шестаци ?“ 
аналитичко-
истраживачки рад 
стр. службе 

Излагање на 

Наставничком 

већу 

Анализа 
евидентираних 
случејева насиља у 
1. полугодишту 

психолог 

25.2.2015. Чланови НВ 

Спровођење 

истраживања 

Међународно 
истраживање 
ТИМСС 

педагог 
19.05.2015. Ученици 4.1 одељења 

Координирање 

пројекта, израда 

пратеће 

документације 

Пројекат 
„Различитост сади-
заједништво 
гради“ ЕХО 

педагог 

Током школске 

године до краја 

априла 

Наставници, ученици, 

куд, национална већа 

Састанци, 

округли 

столови, 

администрација 

сајта... Пројекат МИО НА 
ЛОКАЛУ 

педагог 

Током школске 
године 
24.11.2014. 
28.1.2015. 
26.1.2015. 
27.11.2014. 
27.3.2015. 
15.4.2015. 
27.5.2015. 
14.5.2015. 
30.4.2015. 

 

Реализација 

истраживања 

Пројекат ЦОП – 
Наставник, 
рефлексивни 
истраживач праксе 

Педагог, психолог 

  

Остваривање 

истраживања у 

другим школама 

ПРОЈЕКАТ ЗАВОДА 
ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА 
ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

педагог 

мај, 2015.  

Презентација 

правилника 
Правилник о 
оцењивању 

психолог 
28.05.2015  

Презентација 

успеха ученика 

на крају 1. 2. 3. 

И 4. квартала 

Излагање на 
наставничком 
већу, школском 
одбору и савету 
родитеља 

психолог 

30.10.2014. 

26.12.2014. 

30.03.2015. 

29.05.2015. 

19.05.2015. 

 

Присуство, 

учешће у 

дискусији, 

радним групама 

Актив стручних 
сарадника града 
Суботице 

психолог 

02.10.2014. 

21.10.2014. 

13.02.2015. 

01.04.2015 

 

 

Председник 

актива, 

организација, 

ажурирање 

Актив стручних 
сарадника града 
Суботице 

педагог 

02.10.2014. 

21.10.2014. 

13.02.2015. 

01.04.2015 
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Фејсбук 

странице 

 

     

 
 
 
 

Стручно усавршавање ван установе   

Реализовани видови акредитованог 

струч. усавршавања  

- Семинари: број      

- Струч. саветовање:  бр       

- Трибина: бр     

- Конференција: бр    

Врста 

акредитовано

гстр.усаврш. 

 

Област и Назив  
Организатор, 

реализатор 

Каталош

ки 

број.,Бр.

сати 

Датум, 

место 

Имена 

учесника 

Оцена 

употреб

љи-

вости 1-

3 

Стручно 

предавање 

Деца и млади са 

сметњама у развоју у 

савременом друштву- 

интеграција, илиузија, 

делузија 

Менса србије 1 24.10.2014. 

Отворени 

универзитет 

психолог 2 

обука Обука нових 

наставника за 

реализацију 

радионица 

професионалне 

оријентације 

Слађана 

Ивковић 

Ивандекић- 

координатор 

ПО на локалу 

2 17.10.2014. 

школа 

психолог 1 

Конференција 

Различити смо 

Удружење 

Јоги 

1 дан 1 

бод 

27.10.2014. 
ОШ 
„Мајшански 
пут“ 

психолог 

3 

 

СТРУЧНА ОБУКА 
„ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ: ОД ИДЕЈЕ ДО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ“ 

  

АПВ, 

Покрајински 

секретаријат 

за 

образовање, 

прописе, 

управу и 

националне 

мањине – 

националне 

заједнице 

24 сата 10. –
12.12.2014. 
СУБОТИЦА, 
ДОМ ЗА 
УЧЕНИКЕ 
СРЕДЊИХ 
ШКОЛА,  
 

педагог 

 

 
ТОТ семинар за 
педагоге“Оснаживање 
одељењских 
старешина за успешан 
рад са родитељима“  

ПДС, Београд  12. и 13. 
12.2014  
Хотел 
„Парк“ 
Београд 
 

педагог 

3 
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Развионица 
 

ЗУОВ,МПС 16 10. и 

11.1.2015. 

школа 

Педагог, 

психолог 

2 

 
Обука за истраживање 
–Пројекат ЦОП 
 

ЦОП  26.3.2015. и 

0107. 2015. 

Београд, 

хотел парк 

Педагог, 

психолог 

3 

Предавање Карика која недостаје Актив стр. сар. 

Суботице 

2 01.04.2015. 

дом 

ученика  

Педагог, 

психолог 

3 

Скуп - 

трибина 

Завршетак пројекта 

МИО на локалу  

МИО 

СУботица 

1 01.06.2015. Педагог 

излагач, 

психолог 

учесник 

2 

конференција Е-диа- дијагностичко 

вредновање и 

развијање 

компетенција 

Војвођански 

центар за 

методику 

Суботица, 

Регионални 

центар за 

професионалн

и развој 

запослених у 

образовању 

Кањижа 

1 дан Учитељски 

факултет на 

мађарском 

језику 

психолог 3 

Округли сто Безбедност рома, 

Инклузија ромске 

заједнице на северу 

Војводине 

ЕЦР, град 

суботица, Лига 

рома 

Фондација за 

отворено 

друштво... 

2 сата 02.03.2015. 

Градска 

кућа 

Суботица 

психолог 3 

Стручни скуп - 

симпозијум 

Допринос 

истраживачких налаза 

унапређању 

образовне праксе 

ЗУОВ 1 дан 08.04.2015. 

Хотел 
„Парк“ 
Београд 
 

психолог 2 

Конfеренција 

ЕФЕКТИВНА 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
ТОКОМ СТУДЕНТСКЕ 
ПРАКСЕ“ 4. 
КОМПОНЕНТА 
ПРОЈЕКТА „Подршка 
развоју људског 
капитала и 
истраживању – 
Опште образовање и 
развој људског 
капитала“  

МПС  

БЕОГРАД, , 
Хотел 
Цроwне 
Плаза,  
15. и 
16.11.2014. 

педагог  

Округли сто Посета делегације из Учитељски  Учитељски педагог  
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РХ  fакултет на 
мађарском 
језику 
Суботица и 
Унија ромских 
студената из 
НС 

fакултет на 
мађарском 
језику  
25.3.2015. 

Конfеренција 
Развионица Мрежа 
школа Вежбаоница 

МПС  
Ректорат у 
НС  
18.4.2015. 

педагог  

Радна група 
Конfеренција и 
радна група за ИО 

МПС јединица 
за инклузију 

 
Сомбор 
24.4.2015. 

педагог  

Округли сто 
Завршетак пројекта 
„Интеркултуралност“ 

ОШ“Сечењи 
Иштван“ 

 
ОШ“Сечењи 
Иштван“ 
29.4.2015. 

педагог  

састанак Иницијални састанак 

мреже школа 

Вежбаоница 

ЗУОВ  22.11.2015. 

Нови Сад 

ОШ „Ђорђе 

Натошевић“ 

Педагог, 

психолог 

 

предавање 

Зауставимо насиље -  

Градска 

библиотека 

Суботице 

 Читаоница 
градске 
библиотеке 
у  Суботици 
31.10.2014. 

Педагог  

састанак Механизми који 
подстичу инклузивну 
праксу и остваривање 
квалитетније сарадње 
са институцијама 

ЦЗСР  

ЦЗСР 
4.11.2014. 

Педагог, 

психолог 

 

Састанак 
скупштине 
ПДС 
 

Излагање о 
активностима Актива 
стручних сарадника 
Града Суботице 

ПДС  Хотел 
„Парк“ 
Београд 
9.3.2015 

педагог  

Округли сто 

 

Учитељски 
fакултет на 
мађ. језику. 
И Унија 

ромских 

студената,ПГФ 

 

Учитељски 
fакултет на 
мађ. језику. 
25.3.2015. 

педагог  

 
Стручни сарадници: 
  
Изабела Сабо Секе, психолог  
Маргарета Уршал, педагог  
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3.4.2.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА  БИБЛИОТЕКАРА 
 

Опис програма/активност Време /место  
реализације 

Начин реализације Ниосиоци и 
 сарадници 

*Преко целе школске године издавање: 
уджбеника, лектира, романа, бајки,  
песме итд., 
евидентирање, враћање и отпис књига. 
 

*преко целе 
школске године-
библиотека 
 

НАЧИН: 
*документовање 
 ОБЛИК РАДА: 
*фронтални, 
*индивидуални,  
СРЕДСТВА: *рачунар,  

*библиотекар 
 
 

*Стална реконструкција оштећених  
књига. 
 

*преко целе 
школске године-
библиотека 
 

НАЧИН: 
*реконструкција 
ОБЛИК РАДА:  
*индивидуални,  
СРЕДСТВА: *лепак, 

*библиотекар 
 

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

*преко целе 
школске године-
библиотека 
 

НАЧИН: 
*документовање 
ОБЛИК РАДА:  
*индивидуални,  
СРЕДСТВА: *лепак, 

*библиотекар 
 

*Континуирано попуњавање фонда 
базе података ,,Школске библиотеке”-
паралелно попуњавање инвентарске 
књиге. 
 

*преко целе 
школске године -
библиотека 
 
 

НАЧИН: 
*документовање 
 ОБЛИК РАДА:  
*индивидуални,  
СРЕДСТВА: *рачунар, 
*инвентарска књига 

*библиотекар 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

*преко целе 
школске године-
чионице 

НАЧИН: 
* дијалог, *разговор, 
*предавање  
ОБЛИК РАДА: 
*фронтални, 
СРЕДСТВА:  
*уджбеници, 

*ученици   
*библиотекар 
 

*Припремање  украсних материјала и 
позивница за разних  такмичења и  
прославе преко целе школске године. 
 

*преко целе 
школске године-
библиотека 
 

НАЧИН: 
*илустровање 
ОБЛИК РАДА: 
 *индивидуални 
 СРЕДСТВА:  
*материјали за 
ручни рад ( папир у 
боји,... 

*библиотекар, 
*наставници ликовне 
културе 
 

*Евидентирање разних  школских 
такмичења током школске године.  

*преко целе 
школске године-
библиотека 

НАЧИН: 
*документовање, 
*извештавање, 
*презентовање 
ОБЛИК РАДА: 
*индивидуални,  
*фронтални,  
СРЕДСТВА: *рачунар, 
бим пројектор, 
*прикупљање 
података, 
*електронска обрад  

*библиотекар, 
*ученици,   
*разредне старешине 

*Вођење евиденције ,,Таленти“ из 
изабраних предмета у оквиру пројекта 
Европске Уније, која се одвија преко 
Мађарске. 

* преко целе 
школске године- 
библиотека 

НАЧИН: 
*документовање, 
*извештавање, 
*презентовање 

*библиотекар, 
*ученици,   
*разредне старешине 
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ОБЛИК РАДА: 
*индивидуални,  
*фронтални,  
СРЕДСТВА: *рачунар, 
бим пројектор, 
*прикупљање 
података, 
*електронска обрад   

*Поклон књига из разних извора за 
школску библиотеку у 2014/2015. 
школској години 
 259 ком. књига. 
* Број купљене монографске 
публикације за употребу школске 
библиотеке 22 ком. књига, 
*Број купљене серијске публикације 0 
ком. 
*Број отписаних нњига 9 ком. 

*преко целе 
школске године-
библиотека 

НАЧИН: 
*документовање 
 ОБЛИК РАДА:  
*индивидуални,  
СРЕДСТВА: *рачунар 
 

*ученици, 
*бивши ученици школе, 
*родитељи 
 

*Први сусрет са првацима – Гостовање 
у школску библиотеку 

* септембар-
библиотека 
 

 НАЧИН: 
* дијалог,  
*разговор,   
ОБЛИК РАДА: 
*фронтални, 
СРЕДСТВА:  
*сликовнице  

*ученици, 
*учитељи, 
*библиотекар 

*Часови библиотеке у нижим 
разредима на мађарском наставном 
језику. 
 

*септембар, 
*октобар, 
*новембар 
*фебруар, 
*март, 
*април- у 
учионици 
 

НАЧИН: 
* дијалог, *разговор, 
*предавање  
*драматизација 
ОБЛИК РАДА: 
*фронтални, 
*групни 
 СРЕДСТВА:  
*сликовнице, 
*рачунар-звучни 
материјал,  
*бим пројектор 
*средства за ручни 
рад 

*ученици, 
*учитељи, 
*библиотекар 

*Књижни сусрет  писцем  за децу– 
Ерика Бартош из Будимпеште 
Све ниже разреде (централни  објекат)  
на мађарском наставном  језику сам 
отпратила у Градску библиотеку. 

*септембар- 
градска 
библиотека 

НАЧИН: 
* дијалог, *разговор,  
* читање пред 
публком 
*изложба 
ОБЛИК РАДА: 
*фронтални, 
 СРЕДСТВА:  
*сликовнице, 
*рачунар  
*бим пројектор 

*сарадници градске 
библиотеке, 
*писац, 
*разредне старешине, 
*ученици, 
*библиотекар 

*Изложба ликовних радова за ниже 
разреде у централној згради за ученике 
на оба наставна језика. 

*новембар, 
*децембар-
библиотека 

НАЧИН:  
*изложба 
*разговор,  
ОБЛИК РАДА: 
*фронтални, 
*индивидуални 
 СРЕДСТВА:  
*ликовни радови 

*учитељи, 
*ученици 
*библиотекар 

*Школска библиотека је организовала 
такмичење причање Народне бајке на 

*децембар-
учионица 

НАЧИН:  
* причање приче 

*3 наставника мађарског 
језика 
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мађарском наставном језику од 1. до 8. 
разреда укључујући и теренске објекте. 

*бодовање 
ОБЛИК РАДА:  
*индивидуални 
 СРЕДСТВА:  
*народна бајка 

*2 учитеља 
*библиотекар 

*Акција градске библиотеке,,Читам и 
скитам ,,. 
Све ниже разреде (централни  објекат)  
на оба језика сам отпратила у градску 
библиотеку за продуживање  чланства 
или учлањење. 

*март-  
градска 
библиотека 

НАЧИН: *разговор, 
*предавање  
ОБЛИК РАДА: 
*фронтални, 
 СРЕДСТВА:  
*сликовнице, књиге 
*рачунар,  
*бим пројектор 

*сарадници градске 
библиотеке, 
*разредне старешине, 
*ученици, 
*библиотекар 
 
 

* Посећивала сам 5 огледних   часова.    
4 часа у нижим одељењима и 
 1 час у предметној  настави. 

*мај - 
школске учионице 

НАЧИН: 
* дијалог, *разговор, 
*предавање  
*изложба 
ОБЛИК РАДА: 
*фронтални, 
*групни 
 СРЕДСТВА:  
*уджбеници, *радне 
свеске, 
*радни листићи, 
*рачунар , 
*бим пројектор, 

*разредне старешине, 
*ученици, 
*библиотекар 
 

*Током школске године учествовала 
сам у организовању пробних тестирања 
за 8. разред  у техничком смислу   

*мај-  
учионице 
 
 

НАЧИН: 
*договор 
ОБЛИК РАДА: 
*фронтални, 
СРЕДСТВА: 
*технички  
   приказ (бројеви и 
С, М ознаке) 

*библиотекар, *управа 
 
 

*Књижни сусрет  Моника Чик писцем 
за децу. 
Била су присутна деца из централне 
школе од првог до четвртог разреда на 
мађарском наставном језику. 
 

*мај- 
школска 
фискултурна сала 

НАЧИН: 
* дијалог, *разговор,   
*читање пред 
публком 
ОБЛИК РАДА: 
*фронтални, 
 СРЕДСТВА:  
*озвучење 
*мобилна табла 

*градска библиотека, 
*разредне старешине, 
*ученици, 
*библиотекар 
 

*прикупљање изнаљмјених књига , 
уджбеника, лектира, стручне књиге у 
школској 2014/2015. години 

*јун- 
библиотека 
 

НАЧИН: 
*документовање 
 ОБЛИК РАДА:  
*индивидуални,  
СРЕДСТВА: *рачунар 

*библиотекар, *разредне 
старешине 
*ученици 

*Организовање ,,Продаје или  замене” 
уджбеника и радне свеске за наредну 
школску годину. 
 

*јун- 
школски ходник 

НАЧИН: 
*обавештење 
 ОБЛИК РАДА:  
*индивидуални,  
СРЕДСТВА:  
*уджбеници, 
радне свеске 

*библиотекар, *разредне 
старешине, 
*ученици 

 
Библиотекар: мр. Агнеш Дадаш 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ БИБЛИОТЕКАРА   2014 /2015 

Стручно усавршавање у установи 

Реализовани видови 

хоризонталног стручног 

усавршавања 

 

-  посета огледног часа колеге:  

     предмет:, бр. 4 

     посећених часова бр.  5   

  

Врста 

хоризонталног 

стр.усаврш. 

 

Садржај (предмет, 

тема) 
Реализатор Време реализације Учесници (ко, број) 

 

Огледни час 

Математика  

Природни бројеви 

до 100 

Пољаковић К. Ђенђи 27.4.2015. -Дудаш Агнеш 

-Вашархељи Силвија 

-Сабо Секе Изабела 

 

Огледни час 

Математика  

Природни бројеви 

до 100 

Шили Силвија 23.4.2015. -Дудаш Агнеш 

-Тамаш Шандор 

-Миланковиђ Лидија  

-Зорка Кулјић 

-Маргарета Уршал  

 

Огледни час 

Мађарски језик Вашархељи Силвија 23.4.2015. -Дудаш Агнеш 

-Сабо Секе Изабела 

-Кесеги Михајловић Ана 

 

Огледни час 

Свет око нас 

Жива и нежива 

природа 

Туруш Б. Рената 23.4.2015. -Дудаш Агнеш 

-Вашархељи Силвија 

 

 

Огледни час 

Ликовна култура Нора Еветовић 5. 5.2015. -Дудаш Агнеш 

-Сузана Буројевић 

-Семи Силард 

-Тамаш Шандор 

-Шалата Атила 

 
 
 

Стручно усавршавање ван установе   

Реализовани видови акредитованог струч. 

усавршавања  

- Семинари: број  4      

- Струч. саветовање:  бр   2    

- Трибина: бр    2 

- Конференција: бр   1 

Врста 

акредитованог

стр.усаврш. 

 

Област и Назив  
Организатор, 

реализатор 

Каталошки 

број.,Бр.сати 

Датум, 

место 
Имена учесника 

Оцена 

употреб

љи-

вости 1-

3 

Стручно 

саветовање 

,,Седми Суботички 

архивски дан” 

ГРАДСКА 

БИБЛИОТЕКА-

СУБОТИЦА 

     ----- 

2 дана 

18-19. 

септемба

р 2014. 

-Сви 

заинтересоване 

основне школе.  

Из наше пколе : 

Дудаш Агнеш, 

Првуловић Зита 

2 

Стручно 

саветовање 

XIII Дани  Балинта 

Вујкова : Дани хрватске 

књиге и речи у 

организацији Градске 

ГРАДСКА 

БИБЛИОТЕКА-

СУБОТИЦА 

     ------ 

2 дана 

24-25. 

октобар 

2014. 

-Дудаш Агнеш 

-30 домаћих 

предавача, 

предавачи из 

3 
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библиотеке - Суботица Хрватске и 

Мађарске 

Семинар ,,Mesék és novellák” 

 

КУЛТУРНО 

УДРУЖЕЊЕ 

ВОЈВОЂАНСКИК 

МАЂАРА-СЕНТА  

     ------ 

1 дан, 8сати 

27. 

новембар

.2014. 

-Дудаш Агнеш 

-Сви 

заинтересовани 

школски и 

градски  

библиотекари  

3 

Конференција II. ,,Ez is tehetség- 

gondozás! “ vándor- 

konferencia 

ВОЈВОЂАНСКО 

ВЕЋЕ ЗА 

ПОДРШКУ 

ТАЛЕНТОВАНИ

М УЧЕНИЦИМА 

------ 

1 дан 

29. 

новембар

.2014. 

-Дудаш Агнеш 

-Шили Силвиа 

-Пољаковић К. 

Ђенђи 

- 

3 

Семинар Мотивација за учењем 

код ученика из 

вишеструко 

маргинализованих група 

ПАДАГОШКИ 

ЗАВОД 

ВОЈВОДИНЕ-

УЧИТЕЉСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА  

К2 

кат бр. 838 

2 дан, 16 

сати 

5-6. 

јануар 

2015. 

-Дудаш Агнеш 

-Шили Силвиа 

-Пољаковић К. 

Ђенђи 

-Вашархељи 

Силвиа 

-Туруш Б. Рената 

-Ковач Елвира 

3 

Трибина Зашто је важно 

самовредновање 

ученика 

КЛЕТТ-ОШ 

,,МАЈШАНСКИ 

ПУТ” 

1 дан, 

 1 бод 

4. 2. 2015. -Дудаш Агнеш 

-Шили Силвиа 

-Пољаковић К. 

Ђенђи 

-Вашархељи 

Силвиа 

-Туруш Б. Рената 

-Ковач Елвира 

-ИТД. 

2 

Трибина ,,Научно описмењавање 

ученика” 

САВЕЗ УЧИТЕЉА 

РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД –НОВА 

ОПШТИНА 

СУБОТИЦА 

1 дан, 

 1 бод 

11. 2. 

2015. 

-Дудаш Агнеш 

-Шили Силвиа 

-Пољаковић К. 

Ђенђи 

-Вашархељи 

Силвиа 

-Туруш Б. Рената 

-Ковач Елвира 

-ИТД. 

2 

Семинар ,,Примена 

информационо-

комуникационих 

технологија у настави” 

РЕГИОНАЛНИ 

ЦЕНТАР ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛ

НИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ  У  

ОБРАЗОВАЊУ, 

КАЊИЖА 

24 сати 12-14. 

12.2014. 

 

-Дудаш Агнеш 

-Пољаковић К. 

Ђенђи 

-Зорка Куљић 

-Снежана 

Глигорић 

-ИТД. 

2 

Семинар Развионица  40 бод 2013-

2015. 

-Сви запослени 

у школи 

2 

 
 

Библиотекар: мр. Агнеш Дадаш 
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3.4.3. ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

Седиште објекта у којој је асистент ангажован: Школски објекат у Шабачкој 

улици 

Рад педагошког асистента је био у складу са чланом 117 закона о основама система 

образовања и васпитања ,а обухватао је:  

- помоћ и додатну подршку деци и ученицима са њиховим потребама ; 

- помоћ учитељима ,наставницима и стручним сарадницима у циљу 

унапређивања њиховог рада са децом и ученицима којима је потребна додатна 

помоћ о подршка ;  

- сарадњу са родитељима ,односно старатељима ; 

- у договору са директором сарадњу са надлежним установама 

,организацијама,удружењима и јединицом локалне самоуправе. 

 

Активноти реализоване у установи асистента су: 

У оквиру наставе:  

- остварио сарадњу са учитељима и стручним сарадницима разменом потребних 

информација о породичној ситуацији ученика ,уоченим проблемима у раду са 

децом и њиховим постигнућима ; 

- учествовао у редовној настави ,асистирао ,поржао учитеље 

првих,других,трећих и четвртих разреда (објекта у Шабачкој улици ) при 

усклађивању /осмишљавању /реализацији најадекватнијег садржаја ,метода и 

дидактичких средстава за диференцирану наставу српског језика ,математике 

,а повремено и света око нас ; 

- пратио и подржавао децу у формирању позитивног односа према школи ; 

- пружао подршку раду у боравку. 

У осталим школским активностима : 

- водио је рачуна о редовном похађању наставе , пратио изостанке деце и у 

складу са њима интервенисао (остварио контакте са родитељима ,старатељима 

,родбином –одлазио у кућне посете ,остварио сарадњу са другим 

институцијама ,стручњацима ) ; 

- разговорима –посредовањем је подстицао сарадњу породице и школе ; 

- присуствовао је наставничком и одељењским већима ; 

- са више аспеката (хигијенског –здравственог –социо-економског ) прикупљао 

је податке о условима у којима живе ученици ; 

- пратио је социјални статус ученика унутар њихове потребе у вези са 

наставом,знањем и вештинама ,посебним интересовањима и склоностима ; 

- био је укључен у стручно усавршавање унутар установе и у ваншколско 

усавршавање у складу са исказаним потребама и могућностима . 

Активности асистента у локалној средини : 

- сарађивао је са педагошким асистентима из Суботице ОШ „Ђуро Салај „ и 

ОШ „ Матко Вуковић“ и ПУ „Наша радост „ ради унапређења квалитета рада 

асистента (размене информација о породицама ,будућим првацима ,новинама 

у процедурама и правилницима ,заједничких кућних посета...) ; 

- мапирао је децу која треба да пођу у основну школу ,саветовао родитеље о 

процедури и упућивао их на упис ; 
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- реализовао је кућне посете као један вид подршке ,мера за подизање 

родитељских компетенција и за побољшање сарадње родитеља и преставника 

школе у зависности од случаја сам или са ругим ПА (посетио је најмање 45 

ученика ,минимум два пута) ; 

- био је укључен у активностима „Едукативни центар Рома „  које су у 

корелацији са задацима асистента везаним за несметано школовање ромске 

деце. 

Предлози за унапређење рада у наредном периоду : 

- да  педагошки асистент и даље настави да редовно посећује породице који је 

један од најбољих вида сарадње и комуникације са породицама ; 

- да се педагошки асистент укључи и упути и у проблеме са децом из централне 

школе (деца из виших разреда ) и да им се помогне у потешкоћама у учењу ; 

Евалуација рада : 

- Педагошки асистент за школску 2014/2015 школску године је пружао додатну 

помоћ и подршку у учењу деци/ученицима којој је бла потребна помоћ ; 

-  помагала је учитељима и наставницима у циљу унапређиваја њиховог рада са 

децом ; 

- остварила је добру сарадњу и комуникацију са родитељима и са децом ; 

одлазила на терен и решавала додатне проблеме ученика у ходу ;  

 

 

Педагошки асистент: Саити Рејхана 
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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 
 
Делокруг  рада педагошког колегијума 

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора, стара 
се о осигурању и унапређивању квалитета о-в рада школе, прати остваривање програма образовања и 
васпитања, остваривање циљева и стандарда постигнућа, вреднује резултате рада наставника, прати и 
утврђује резултате рада деце, предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом, усваја ИОП и 
ИПП за поједине ученике, проверава степен усвојености програма приправника. 

На основу члана 66. ЗОСОВ педагошки колегијум чине представници стручних већа (за 
разредну наставу и за области предмета) и стручних актива (за развој школског програма и за развојно 
планирање) и представник стручних сарадника. 
 

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 Школског развојног плана 

• 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 

Чланови Педагошког колегијума су:  

 Весна Вајс: председнк, директор и заменици: Чубрило Милица и Бурањ Ирен  

 Председници Стручних већа за разредну наставу: Ковачевић Салма Ангела (1. разр.), 
Мирослава Бриндза (2. разр.), Весна Рудић (3. разр.), Ката Нађ Варга (4. разр.) 

 Председници Стручних већа за области предмета: Александра Тадић, Халаи Хајналка, 
Ана Михајловић Кесеги, Марија Маргит Урбан, Александра Ступар Брујић, Анита 
Керекеш, Жужана Паточ, Балинт Ласло, Атила Шалата, Наталија Тадић 

 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) 

 
2. Преглед свих активности по врстама  
-Седница: планирано:  3 одржано 2 
-Радни договор: планирано 2, одржано 4 
-Рад на документацији: планирано 1, одржано 3 
-Анализа, евалуација: планирано 1 , одржано 1 
 

1. седница, 28. 10. 2014. ДНЕВНИ РЕД: 
1. Разматрање ГПРШ и његове реализације до сада 
2. Усвајање распореда контролних и писмених задатака, допунске и додатне наставе и 

ваннаставних активности 
3. Усвајање плана стручног усавршавања 
4. Утврђивање термина класификационих периода, родитељских састанака 
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5. Организовање педагошко инструктивног увида у реализацију наставног процеса и 
ваннаставних активности (план посете часовима директора, помоћника и пед.-псих. 
Службе) 

6. Упознавање са новим ШРП-ом 
7. Усвајање ИОП-а (27) 
8. Представљање плана самовредновања рада школе 
9. Разно (сајт школе) 

2. седница 25. IV 2015. године. Седници су присуствовали председници актива и Тим за 
самовредновање. 

У првом делу састанка председници актива и стручних већа износили су закључке и оцене 
својих актива које су донели на одржаним састанцима. Упоредо са изнесеним закључцима и 
оценама развијена је и дискусија међу присутним колегама.  

Чланови Тима за самовредновање обавештени су да треба да се састану и донесу коначан 
Дневник промена (један документ) на основу закључака и оцена унетих у појединачне 
Дневнике промена на нивоу актива и стручних већа.  

Договорено је да се записници са одржаних састанака актива и стручних већа у којима је 
анализиран Дневник промена (прва страна са табелом у којој је било потребно образложити 
оцену и поткрепити је конкретним примерима) могу предати у Стручну службу у 
електронској форми, а штампани примерак предати како би се могле сабрати бројчане оцене 
у табелама.  
 
3.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ 
 
Наставничко веће је у школској 2014/2015. одржало дванаест седница где су активно 
учествовали сви наставници.  
На првој седници одржаној 20. октобра 2014. разматрана су следећа питања:  

 Изјашњавање о кандидату за директора ОШ „Сечењи Иштван“; 

 Дисциплина ученика на часовима и за време одмора – од наставника се захтева 
доследност у спровођењу кућног реда у школи као и санкционисање ученичких 
прекршаја; 

 Дежурство наставника – од наставника и ненаставног особља се тражи да одговорно 
и ревносно дежурају у интересу свих, и ученика и свих запослених; 

 Организација и подела обавеза у вези са одржавањем Дана немачког језика и 
културе. 

На другој седници одржаној 11. јануара 2015. разматрана су следећа питања: 

 План стручног усавршавања и листа за интерно бодовање – колеге треба да воде 
своју евиденцију о стручном усавршавању у усанови и ван ње и да обрате пажњу на 
10 приоритетних области које морају имати у виду у оквиру усавршавања; 

 Резултати анкете „Како сам се снашао у петом разреду“ – анализа; 

 ИОП-и у другом полугодишту – анализа Радне групе за ИОП; 

 Tehetségpont – упутства у вези са прикључиваем Центру за талентоване ученике; 

 Договор у вези са организацијом приредбе поводом школске славе Свети Сава и 
акције Најбољи друг. 

На трећој седници одржаној 25. фебруара 2015. разматрана су следећа питања:  

 Избор и набавка уџбеника за 2015/2016 – набавка бесплатних уџбеника; 

 Излети и екскурзије – став Савета родитеља да се не организују екскурзије у овој 
школској години; 

 Састанци стручних већа и тимова – договор да се надокнади пропуштено због штрајка 
просветних радника;  
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 Отворена врата – наставак посете родитеља часовима одређеним данима у месецу, 
упознавање родитеља са процесом припреме ученика за такмичења; 

 Анкета „Како уче шести разреди“ – анализа 

 Упутство за израду домаћег задатка у оквиру пројекта Развионица и обавештење о 
Сајму образовања, сервисне информације. 

На четвртој седници одржаној 30. марта 2015. разматрана су следећа питања:  

 Извештај о успеху ученика у учењу и владању на крају трећег квартала; 

 Мере и акције за побољшање успеха ученика – стално стручно усавршавање 
наставника и примена наученог на семинарима у наставном процесу; 

 Извештај о постигнутим резултатима ученика на досадашњим такмичењима; 

 Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања – 
извештај о активностима Тима поднела је психолог Изабела Сабо Секе, а 
директорица је подсетила на важност превенције насиља савесним понашањем 
наставника, пре свега савесним дежурањем, али и доследношћу у санкционисању 
преступа. 

 Извештај педагога и психолога о извршеном истраживању у школи Како уче 

шестаци – анализа анкете и похвала за рад педагога и психолога. 

На петој седници одржаној 7. априла 2015. разматрана су следећа питања: 

 Договор у вези са посетом просветних саветника за вредновање огледа 

Развионица – припрема документације ради посете просветних саветника; 

 Резултати пробног завршног испита осмих разреда – директорица је 

закључила да не зависисве од наставника, али да је потребно да сви уложе 

више труда како би резултати на завршном испиту били бољи. 

На шестој седници одржаној 16. априла 2015. разматрана су следећа питања: 

 Упутство за израду домаћег задатка у вези са пројектом Развионица 

 Информације о активностима у вези са реализацијом пројекта „Различитост сади – 
заједништво гради“, у вези са матурском свечаношћу и потврда доследности у вези 
са ставом да ће се матурска свечаност одржати у школи упркос негодовању 
родитеља на заједничком састанку родитеља ученика осмих разреда. 

На седмој седници  одржаној 29. маја 2015. разматрана су следећа питања: 

 Извештај о реализацији свих облика наставе и ваннаставних активности на 

крају другог полугодишта школске 2014/15. за осме разреде; 

 Извештај о успеху и владању ученика осмог разреда на крају другог 

полугодишта школске 2014/15; 

 Похвале и награде за ученике осмог разреда на крају другог полугодишта 

школске 2014/15. и одлука о избору ђака генерације – предложена два 

ученика за ђаке генерације (Бригита Хоки и Адам Ађаш). 

На осмој седници  одржаној 19. јуна 2015. разматрана су следећа питања:  

 Извештај о успеху и владању ученика на крају другог полугодишта – велики 

број пријава о насиљу у нашој школи и полицијска посета у вези са тим; 

 Извештај о успеху на годишњем тесту IV и  VI  разреда из математике – 

предлог директорице да учитељи и наставници преузму резултате у циљу 

побољшања наставе математике у наедном периоду; договор у вези са 

поновљеним прегледањем тестова што је традиција наше школе, а у интересу 

је наших ученика;  

 Распоред активности у наредном периоду  - информације и законске 

регулативе у вези са одржавањем часова припремне наставе за ученике осмих 

разреда; 
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 Извештаји актива, тимова и стручних већа – договор у вези са писањем 

годишњих извештаја на састанку Педагошшког колегијума 22. јуна 2015. у 9.30 

сати;   

 Календар рада за школску 2015/16.  

На деветој седници  одржаној 30. јуна 2015. разматрана су следећа питања: 

 Извештај о разредним испитима – дате су све неопходне информације у вези 

са разредним испитима као и термин за припремну наставу у августу за 

ученке који се упућују на поправни испит; 

 Захвалност директорице колегама на успешно завршеној школској години и 

молба да се размишља о промени планова и примени савремених метода у 

наставном процесу у складу са наученим на обукама у оквиру пројекта 

Развионица. 

На десетој седници  одржаној 17. августа 2015.  разматрана су следећа питања: 

 Припремна настава – поправни и разредни испити – информације у вези са 

одржавањем припремне наставе у трајању од десет часова иправој 

процедури спровођења поправних испита (пријава поправног испита, 

формирање комисије...); 

 Упознавање са календаром рада за школску 2015/2016. Годину; 

 Утврђивање оквирног броја ученика по одељењима и језицима за наредну 

школску годину; 

 Образац за планирање рада школе за израду ГПРШ-а за 2015/2016 – педагог 

школе сачинила је образац за израду ГПРШ, а детаљна упутства даће на 

састанку Педагошког колегијума који ће се одржати 18. августа у 10.00 сати 

како би сви председници стручних већа и тимова могли сазвати састанке, 

попунити образац и благовремено га предати; 

 Подела разредних старешинстава; 

 Наименовање чланова актива, тимова и комисија; 

 План активности у наредном периоду – реализација часова припремне 

наставе за ученике ромске националности;   

 Пријем првака – договор у вези са приредбом за пријем првака колеге 

задужене за програм имаће насастанку Педагошког колегијума. 

На једанаестој седници  одржаној 28. августа 2015.  разматрана су следећа питања: 

 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. – веома је важно уочити 

проблеме у одељењу и сарађивати са ПП службом 

 Пријем првака и информације у вези са почетком школске године за прваке – 

приредба ће се одржати 31. 8. 2015. у 17.00 

 Разно – решавање проблема у вези са дежурством на аутобуској станици је у току  
      Извештај поднела: записничар  Александра Тадић, наставник српског језика 
*Носиоци и начин рада Наставничког већа  по појединим тачкама дневног реда 

налазе се у школској документацији – записницима са седница. 
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3.7. Извештаји са седница одељењских већа нижих и виших разреда 
 
На крају сваког квартала је извршена анализа образовно-васпитног рада,разговарано 
је о актуелним проблемима и задацима,остварењу планираних активности,о 
дисциплинским мерама и похвалама. 
Одржане седнице: 
 
  20.08. 2014. Одељењско веће петих разреда 
упознавање одезењских старешина петих разреда са карактиристикама будућих 
петака- учитељи дају информације и сменирце у вези сваког детета 
 
25.09.2014. ппрви и пети разреди 
28.10.2013.нижи разреди 
29.10.2013. виши разреди 
Дневни ред: 
-Постугнути резултати на крају првог квартала 
-Разно (аутобуске карте, бесплатна ужина) 
 
16.12.2014 – пети разреди - тема- ИОП и индивидуализација, оцењивање 
 
22.12.2014.  нижи разред 
23.12.2014.  виши разред 
Дневни ред: 
-Анализа постигнутих резултата на крају првог полугодишта и владање ученика 
  
ОВ 5. разреда- стратегија рада са децом који се враћају из иностранства 
 
24.03.2014. нижи разреди 
25.04.2014. виши разреди 
Дневни ред: 
-Анализа васпито-образовног рада и владања на крају трећег квартала. 
 
29.05.2014. одељења осмог разреда 
Дневни ред: 
- Успех и владање ученика на крају школске године 
-Вукове дипломе, посебне дипломе и похвалнице, избор ђака генерације 
-Завршна свечаност 
-Разно 
 
18.06.2015. нижи разреди,   
18.06.2015. 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 ШК. 2014/15.                                                                                                                                    

Списак чланова 
 
 

Ковачевић Ангела, Буљовчић Илона , Ђукић Радмила, Маја Дамњановић, Гагић 
Слађана, Ксенија Перкучин Џ., Туруш Биачи Рената, Шванер Илдико, Сирак Кинга, 
Ковач Елвира   

Број планираних и 
одржаних састанака  

Седница: планирано:  5,  одржано 5 
-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, закључци са 
састанака и извештај о 
реализованим 
активностима.  

1. САСТАНАК АКТИВА 

-одржан 27. 08. 2014. 
- 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 2014/2015. 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. 

2. OДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА 

 -Одржано 28. 10. 2014. 
 - Присурни сви члановиактива 
ДНЕВНИ РЕД: 

1. Анализа успеха ученика на крају првог квартала школске 

2014/2015. 

2. Извештај о владању ученика и броју изостанака на крају првог 

квартала школске 2014/2015. 
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3. Извештај о раду боравка на крају првог квартала школске 
2014/2015. 

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 
2014/2015. 

 
- 1.1- учитељица: Буљовчић Илонка: 24  ученика, 1 уч. Не похаћа 

наставу. Остали ученици су успешно кренули читати и писати. 
Изостанци ученика :116 оправдана часа, неоправданих нема.  

 
- 1.2- учитељица: Радмила Ћукић : 20 ученика. Дејан Првуљ не 

долази од почетка школске године. Осталих 19 успешно 
савлађују предвиђено градиво. 

Изостанци ученика :      98 оправдана часа,   
                                            185 (ДејанПрвуљ)неоправданих.  

 
- 1.3 - учитељица: Дамјановић Маја : 20 ученика. Схала Армин 

не долази  од 01. 09. 2014. , 16 ученика ума позитиван успех, 4 
ученика имају потешкоће у почетном читању и писању. То су 
Буњаку Медина, Буњаку Халид, Краснићи Сенад, Шаћири 
Медина. 

Изостанци ученика :      175 оправдана часа,   
                                            193 (Схала Армин) неоправданих.  

- 1.4 - учитељица: Слаћана Гагић : 18 ученика. Петровић 
Немањаје исписан због селидбе. 13 ученика има позитиван 
успех. 5 ученика има потешкоће у почетном читању и писању. 
То су : Буњаку Алиса, Буњаку Аријана, Буњаку Ћељана, Буњаку 
Сенада и Ђукатани Адмир. 

Изостанци ученика :62 оправдана часа, неоправданих нема.  
 

- 1.5- учитељица:  С.- Ковачевић Ангела: 8 ученика, ( 3 дечака,                      
5 девојчица ). Ковач Паула се исписала крајем септембра.     
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
Изостанци ученика: 52  оправдана  часа, неоправданих нема. 

 
- 1.а - учитељица:  Туруш Биачи Рената: 22 ученика, (8 дечака, 

14 девојчица). 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
Изостанци ученика: 52  оправдана  часа, неоправданих нема. 

 
- 1.b - учитељица:  Шванер Илдика: 8 ученика, ( 4 дечака, 4 

девојчица). 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
Иванић Мартин има проблема са изговарањем гласова, иде 

код логопеда. Две недеље индивидуализовано радим са њим 
из маћарског језика и математике. 
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Изостанци ученика: 83  оправдана  часа, неоправданих нема. 
 

- 1.c- учитељица: Сирак Кинга: 17 ученика ( 10 дечака, 7 
девојчица). 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
Изостанци ученика: 227 оправдана  часа,  94 неоправданих. 

 

- 1 КМ - учитељица: Ковач Елвира: 5 ученика ( 1 дечак, 4 
девојчица). 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
Изостанци ученика: 43оправдана  часа,  неоправданих нема. 

 
- 1 КС- учитељица: Ксенија Перкучин Џелебџић: 8 ученика ( 2 

дечака, 6 девојчица). 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
Изостанци ученика: 49оправдана  часа,  неоправданих нема. 

 
 

2. Извештај о владању ученика и броју изостанака на крају првог 
квартала школске 2014/2015. 

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

 
 

3. Извештај о раду боравка на крају првог квартала школске 
2014/2015. 

- 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. 
3. OДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА 
 -Одржано 22. 12. 2014. 
 - Присутни учитељи нижих разреда 
ДНЕВНИ РЕД: 

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

полугодишта 

8. Реализација планова рада наставе и ваннаставних активности 

9. Мере и акције за побољшање успеха ученика 
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10. Извештај о раду боравка у протеклом периоду 
11. Активности за време зимског распуста – организација 

допунске наставе 
ЗАКЉУЧЦИ: 

7. Анализа успеха ученика на крају првог квартала школске 
2014/2015. 

 
- 1.1- учитељица: Буљовчић Илонка: 22  ученика, 13 дечака и 9 

девојчица. 21 ученика је савладало градиво, 1 ученик је 
неоцењен ( не похађа наставу )  
Изостанци ученика :470 оправдана часа, неоправданих нема.  

 
 

- 1.2- учитељица: Радмила Ћукић : 20 ученика, 7 дечака и 13 
девојчица. 19 ученика је савладало градиво. 1 ученик 
неоцењен (није дошао од 01. 09. 2014.).  Изостанци ученика :  
345 оправдана часа,   

                                                   377 (Дејан Првуљ) 
неоправданих.  

 
 

- 1.3 - учитељица: Дамјановић Маја : 18 ученика, 9 дечака и 9 
девојчица. 17 ученика је савладало градиво. 1 ученик је 
неоцењен ( Буњаку Медина )  

Изостанци ученика :      495 оправдана часа,   
                                            207  (Буњаку Медина )  неоправданих.  

- 1.4 - учитељица: Слаћана Гагић : 16 ученика, 10 дечака и 6 
девојчица. 16 ученика је савладало градиво. 
Изостанци ученика : 125 оправдана часа, неоправданих нема.  

 
- 1.5- учитељица:  С.- Ковачевић Ангела: 8 ученика, 3 дечака и  5 

девојчица .  
Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 
Индивидуализовано се ради са Амзић Адемом. 

Изостанци ученика: 100  оправдана  часа, неоправданих нема. 
 

- 1.а - учитељица:  Туруш Биачи Рената: 22 ученика, 8 дечака и 
14 девојчица. 

Реедукатор ради са Хајсу Ериком. Сви ученици су савладали 
предвиђено градиво. 

Изостанци ученика: 364  оправдана  часа, неоправданих нема. 
 

- 1.b - учитељица:  Шванер Илдика: 8 ученика, 4 дечака и  4 

девојчица. 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво . 
Три ученика иде код логопедаида. Индивидуализивоно се 

ради са Иванић Мартином.  
Изостанци ученика: 143 оправдана  часа, неоправданих нема. 
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- 1.c- учитељица: Сирак Кинга: 16 ученика, 9 дечака и 7 
девојчица. 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 
Изостанци ученика: 351 оправдана  часа,  94 неоправданих 

(Хајду Алекс). 
 

- 1 КМ - учитељица: Ковач Елвира: 5 ученика, 1 дечак и  4 
девојчица. 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 
Изостанци ученика: 69 оправдана  часа,  неоправданих нема. 

 
 

- 1 КС- учитељица: Ксенија Перкучин Џелебџић: 8 ученика,  2 
дечака и  6 девојчица. 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 
Изостанци ученика: 65 оправдана  часа,  неоправданих нема. 

 
 

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. 
4. OДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА 
 -Одржано 24. 03. 2015. 
 - Присутни учитељи нижих разреда, директор, педагог, помоћник 
директора 
ДНЕВНИ РЕД: 

8. Извештај о успеху ученика у учењу и владању на крају 3. 
квартала школске 2014/2015. године 

9. Мере и акције за побољшање успеха ученика 

10. Излети ученика 

11. Разно 

ЗАКЉУЧЦИ: 



 

 126 

12. Анализа успеха ученика на крају првог квартала школске 
2014/2015. 

 
- 1.1- учитељица: Буљовчић Илонка: 22  ученика, 13 дечака и 9 

девојчица. 21 ученика је савладало градиво, 1 ученик је 
неоцењен ( не похађа наставу ) Сви имају примерно владање. 

Изостанци ученика :1090  оправдана часа, неоправданих 
нема.  

 
 

- 1.2- учитељица: Радмила Ћукић : 19 ученика, 6 дечака и 13 
девојчица. Сви ученици имају позитиван успех и примерено 
владање.  Изостанци ученика :  679 оправдана часа,  
неоправданих нема.  

 
 

- 1.3 - учитељица: Дамјановић Маја : 18 ученика, 9 дечака и 9 
девојчица.  
Цахала Армин и Шаћири Самир отишли су од  01. 09. 2014. 17- 
ученика је позитивно 1 ученица је неоцењена Буњаку Медина 

збогизостанака. 
Изостанци ученика :      764  оправдана часа,   
                                            375  неоправданих.  

 
 

- 1.4 - учитељица: Слаћана Гагић : 16 ученика, 11 дечака и 5 
девојчица. Меасарош Стела се преселила у ОШ „Соња 
Маринковић” 03. 03. 2015. Са шест ученика се ради 
индивидуализовано. Сви су са позитивним успехом. 
Изостанци ученика : 252 оправдана часа, 96 неоправданих од 

01. 09. 2014.  
 

- 1.5- учитељица:  С.- Ковачевић Ангела: 8 ученика, 3 дечака и  5 
девојчица .  

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 
Индивидуализовано се ради са Амзић Адемом и Ковач 

Паулом. Сви ученици имају позитиван успех и примерено 
владање.   

Изостанци ученика: 147  оправдана  часа, неоправданих нема. 
 

- 1.а - учитељица:  Туруш Биачи Рената: 22 ученика, 8 дечака и 
14 девојчица. Уписала се у јануару Ружин Мелиса, а у марту 
исписала се Јанковић Сандра. 

Реедукатор ради са Хајсу Ериком. Сви ученици су савладали 
предвиђено градиво. 

Изостанци ученика: 489 оправдана  часа, неоправданих нема. 
 

- 1.b - учитељица:  Шванер Илдика: 8 ученика, 4 дечака и  4 

девојчица. 
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Сви ученици су савладали предвиђено градиво . 
Три ученика иде код логопеда. Индивидуализивоно се ради 

са три ученика, Иванић Мартин спорије напредује из 
математика.  

Изостанци ученика: 200 оправдана  часа, неоправданих нема. 
 

- 1.c- учитељица: Сирак Кинга: 16 ученика, 9 дечака и 7 
девојчица. 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 
Изостанци ученика: 577 оправдана  часа,  понашање 

примерно. 
 
 

- 1 КМ - учитељица: Ковач Елвира: 5 ученика, 1 дечак и  4 
девојчица. 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 
Изостанци ученика: 107 оправдана  часа,  неоправданих нема. 

Понашање је примерно. 
 
 

- 1 КС- учитељица: Ксенија Перкучин Џелебџић: 8 ученика,  2 
дечака и  6 девојчица. 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 
Изостанци ученика: 96  оправдана  часа,  неоправданих нема. 

 
2. Мере и акције за побољшање успеха ученика 

  
- Разговор о мерама и акцијама за побољшање успеха ученика. 

 
6. Излети ученика  

 
- На одељенском већу смо се договорили када, како и где ћемо 

реализовати једнодневне излете. 
 

7. 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. 

5. OДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ НИЖИХ РАЗРЕДА 
 -Одржано 18. 06. 2015. 
 - Присутни учитељи нижих разреда, директор, педагог, помоћник 
директора 
ДНЕВНИ РЕД: 

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

полугодишта 

14. Реализација планова рада наставе и ваннаставних 

активности 



 

 128 

15. ИОП-и , ревизије 

16. Извештај о раду боравка у протеклом периоду 
ЗАКЉУЧЦИ: 

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

 
- 1.1- учитељица: Буљовчић Илонка: 22  ученика, 13 дечака и 9 

девојчица. 21 ученика је савладало градиво, 1 ученик је 
неоцењен ( не похађа наставу ) Сви имају примерно владање. 

Изостанци ученика :1441  оправдана часа, неоправданих 
нема.  

 
 

- 1.2- учитељица: Радмила Ћукић : 19 ученика, 6 дечака и 13 
девојчица. Сви ученици имају позитиван успех и примерено 
владање.  Изостанци ученика :  777 оправдана часа,  
неоправданих нема.  

 
 

- 1.3 - учитељица: Дамјановић Маја : 18 ученика, 9 дечака и 9 
девојчица.  
 17- ученика је позитивно 1 ученица, Буњаку Медина понавља 

разред због великог броја изостанака. 
17 примерно владање, 1 ученица добро (Буњаку Медина) 

 
 

- 1.4 - учитељица: Слаћана Гагић : 16 ученика, 11 дечака и 5 
девојчица. 

 15  ученика је  позитивно завршило разред. 
1 ученик понавља разред на захтев родитељаја, јер није 

савладао ни минимум предвиђ. наст. садрж. 
15  ученика има примерно владање, 1 уч. врло добро 

владање( укор одељ. стареш. због неоправданих часова) 
 

- 1.5- учитељица:  С.- Ковачевић Ангела: 9 ученика, 3 дечака и  6 
девојчица . Једна Ученица се поново уписала у нашу чколу ( 
Паула Ковач) 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 
Индивидуализовано се ради са Амзић Адемом и Ковач 

Паулом. Сви ученици имају позитиван успех и примерено 
владање.   

Изостанци ученика: 170  оправдана  часа, неоправданих нема. 
 

- 1.а - учитељица:  Туруш Биачи Рената: 22 ученика, 8 дечака и 

14 девојчица.  

Реедукатор ради са Хајсу Ериком. Сви ученици су савладали 
предвиђено градиво и имају примерено владање. 

Изостанци ученика: 734 оправдана  часа, неоправданих нема. 
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- 1.b - учитељица:  Шванер Илдика: 8 ученика, 4 дечака и  4 

девојчица. 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво . 

Индивидуализивоно се ради са Иванић Мартином  (из 
математике и мађарског језика). Сви имају примерено 

владање. 
Изостанци ученика: 333 оправдана  часа, неоправданих нема. 

 
- 1.c- учитељица: Сирак Кинга: 16 ученика, 9 дечака и 7 

девојчица. 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво. Сви имају 

примерено владање. 
Изостанци ученика: 709 оправдана  часа. 

 
 
 

- 1 КМ - учитељица: Ковач Елвира: 5 ученика, 1 дечак и  4 
девојчица. 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 
Изостанци ученика: 184  оправдана  часа,  неоправданих 

нема. Понашање је свима примерно. 
 
 

- 1 КС- учитељица: Ксенија Перкучин Џелебџић: 8 ученика,  2 
дечака и  6 девојчица. 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 
Изостанци ученика: 125  оправдана  часа,  неоправданих 

нема. Понашање је свима примерно. 
 
 

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. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА  
ЗА ШК. 2014/15.                                                                                                                                    

Списак чланова 1. Мирослава Бриндза – председник актива 
2. Татјана Халиловић 
3. Гордана Јурић 
4. Рита Николић 
5. Ђенђи Пољаковић Кираљ 
6. Зорка Куљић 
7. Ката  Нађ Варга 
8. Гал Ангела 
9. Силвиа Шили 
10. Лидиа Мезеи 

Број планираних и 
одржаних састанака  

Седница: планирано: 5  одржано 5 
-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, закључци 
са састанака и 
извештај о 
реализованим 
активностима.  

2. САСТАНАК АКТИВА 

-одржан 26. 08. 2014. 
- присутни сви чланови актива 

 
ДНЕВНИ РЕД: 

5. Израда и прихватање плана рада актива 

6. Договор око израде глобалних и оперативних планова 

7. Стручно усавршавање 

8. Дан школе, Сунчана јесен живота, Дечја недеља и друге 

манифестације договор. 

  ЗАКЉУЧЦИ: 

5. Представљен је план рада актива који је једногласно 

прихваћен. 

6. Договорили смо се око израде глобалних и оперативних 

планова- израда је у току. 

7. У току  школске 2014/2015. године предвиђено је четири 

семинара, али су могуће измене и допуне у току школске 

године. 

8.  Договорили смо се око изборних предмета, отворених 

врата, као и око поделе уџбеника и потребног школског 

прибора. Креирање програма наступа за предстојеће 

манифестације. 

 
2. САСТАНАК АКТИВА 
 -Одржано 28. 10. 2014. 



 

 131 

 - Присутни сви чланови актива 
ДНЕВНИ РЕД: 

12. Анализа успеха ученика на крају првог квартала школске 
2014/2015. 

13. Извештај о владању ученика и броју изостанака на крају првог 
квартала школске 2014/2015. 

14. Извештај о раду боравка на крају првог квартала школске 
2014/2015. 

15. Организација допунске наставе, индивидуализација, ИОП 
16. Мере и акције за побољшање успеха ученика 
17. Планирање огледних часова и договор везан за датуме 

Отворених врата.  
ЗАКЉУЧЦИ: 

17. Анализа успеха ученика на крају првог квартала школске 
2014/2015. 

- 2.1- учитељица: Куљић Зорка: 31  ученика (18 дечака, 13 
девојчица)          

- Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
Индивидуализовано се ради са Првуљ Снежаном. 
Изостанци ученика :273 оправдана часа, неоправданих нема.  

 
- 2.2- учитељица: Татјана Халиловић : 22 ученика (12 дечака, 10 

девојчица). 19 ученика успешно савлађују предвиђено 
градиво. Негативни: 3 ученика ( 4 опомене). ИОП има један 
ученик Гаши Северђана. И ндивидуализовано : 8 ученика.  

Изостанци ученика :      304 оправдана часа,   
                                            65 неоправданих.  

 
- 2.3 - учитељица: Гордана Јурић : 24 ученика (14 дечака, 10 

девојчица).  
Позитивни: 20 ученика, негативних 4.  ИОП има 2 ученика 
(Османи Анита, Барјам Реџеповић). Индивидуализовано 9 

ученика. 
Изостанци ученика :      183 оправдана часа,   

                                            116  неоправданих.  Један укор од. 
Старешине (Барјам Реџеповић) и један укор директора (Сеад 

Краснићи) 
 

- 2.4 - учитељица: Бриндза Мирослава:7 ученика (3 дечака, 4 
девојчица ) 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 

Изостанци ученика: 9 оправданих часова. 
 

- 2.а - учитељица:  Пољаковић Кираљ Ђенђи : 20 ученика, (9 
дечака, 11 девојчица). 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
Изостанци ученика: 74  оправдана  часа, неоправданих нема. 

 
- 2.b - учитељица:  Шили Силвија: 20 ученика, ( 9 дечака, 11 

девојчица). 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
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Једном ученицом ради се индивидуализовано из математике. 
Једном ученику је потребна стручна помоћ ( предато 
интерресорној) има потешкоће из матерњег језика.  

 
- 2.c- учитељица: Мезеи Лидија: 15 ученика ( 6 дечака, 9 

девојчица). 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 

За двоје је израђено ИОП1. 
Изостанци ученика: 140 оправдана  часа,   неоправданих 

нема. 
 

- 2.d- учитељица: Гал Ангела:15  ученика ( 7 дечак, 8 девојчица). 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
Једним учеником (Вер Давид) ради се индивидуализовано. 

Изостанци ученика: 181 оправдана  часа,  неоправданих нема. 
 

- 2 КМ - учитељица:Николић Рита: 9 ученика ( 7 дечак, 2 
девојчица). 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
Један ученик са ИОП1 ( Михаљовић Хермина) и један ученик 

са ИОП2 ( Токоди Адриан). 
Изостанци ученика: 32 оправдана  часа,  неоправданих нема. 

- 2  КС- учитељица:Нађ Варга Ката: 4 ученика ( 2 дечака, 2 
девојчица). 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 1. квартал. 
Изостанци ученика: 26 оправдана  часа,  неоправданих нема. 

 
18. Извештај о владању ученика и броју изостанака на крају 

првог квартала школске 2014/2015. 

- Разговор о владању и о дисциплини ученика и о изостанцима 

са наставе. 

 
19. Извештај о раду боравка на крају првог квартала школске 

2014/2015. 

- Послушали извештај о раду боравка на крају првог квартала . 

 
20. Организација допунске наставе, индивидуализација, ИОП 

-Разговор о организацији допунске наставе, 
индивидуализацијии о ИОП-у. 

 
21. Мере и акције за побољшање успеха ученика 

- Разговор о мерама и акцијама за побољшање успеха ученика. 
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22. Огледни часови и Отворени дани 

- Разговор о записницима које морамо имати у дневнику и шта 

све мора да садрже. Огледни часови и Отворени дани 

договор везан за начин реализације.                                             

3. САСТАНАК АКТИВА 
 -Одржано 22. 12. 2014. 
 - Присутни сви чланови актива 
ДНЕВНИ РЕД: 

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

2.Реализација планова рада наставе и ваннаставних активности 

3.Мере и акције за побољшање успеха ученика 

      4.Извештај о раду боравка у протеклом периоду 

5.Активности за време зимског распуста – организација допунске наставе  

6.Развионица - примена 

ЗАКЉУЧЦИ: 

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

полугодишта 

- 2.1- учитељица: Куљић Зорка: 31  ученика (18 дечака, 13 

девојчица)          

Одличних 15, врло добрих 15, добрих 1. Индивидуализовано 
се ради са Првуљ Снежаном. Савладала је основни ниво. 

Изостанци ученика :273 оправдана часа, неоправданих нема.  
 

- 2.2- учитељица: Татјана Халиловић : 22 ученика (12 дечака, 10 

девојчица). Одличних 7, врло добрих 5, добрих 6 , 

недовољних 4 ( осем негативних оцена), просек 3,74 

Изостанци ученика :      533 оправдана часа,   
                                            65 неоправданих.  

 

- 2.3 - учитељица: Гордана Јурић : 24 ученика (14 дечака, 10 

девојчица).  

Одличних 9, врло добрих 3, добрих 8, недовољних 4 (седам 
негативна оцена), просек одељења 3,71 

Изостанци ученика :      477 оправдана часа,   
                                            202  неоправданих.   

 

- 2.4 - учитељица: Бриндза Мирослава:7 ученика (3 дечака, 4 

девојчица ) 

Oдличних 7, просек одељења: 4,94 
              Изостанци ученика: 140  оправдана часова, неоправданих нема. 
 

- 2.а - учитељица:  Пољаковић Кираљ Ђенђи : 20 ученика, (9 
дечака, 11 девојчица). 

Одличних 10, врло добрих 10, просек одељења је 4,41. 
Изостанци ученика: 205  оправдана  часа, неоправданих нема. 

 
- 2.b - учитељица:  Шили Силвија: 20 ученика, ( 9 дечака, 11 
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девојчица). 
0дличних 16, врло добрих 4, просек одељења 4,38. 

 Изостанци ученика: 334  оправдана  часа, неоправданих 
нема. 

- 2.c- учитељица: Мезеи Лидија: 15 ученика ( 6 дечака, 9 
девојчица). 

Одличнох 7, врло добрих 7, добар 1, просек одељења 4, 38. 
Изостанци ученика: 282 оправдана  часа,   неоправданих 15, 

укупно 297. 
 

- 2.d- учитељица: Гал Ангела: 14  ученика ( 7 дечак, 7 
девојчица). 

Одличних 9, врло добрих 3, добрих 2, просек одељења 4,44.  
Изостанци ученика: 478 оправдана  часа,  неоправданих нема. 

 
- 2 КМ - учитељица:Николић Рита: 9 ученика ( 7 дечак, 2 

девојчица). 
Одличних 6, врло добрих 2, 1 добар, просек одељења 4,40. 

 По ИОП-у се ради са два ученика: ИОП1 - Михаљовић 
Хермина и ИОП2 - Токоди Адриан. 

Изостанци ученика: 60 оправдана  часа,  неоправданих нема. 
 

- 2  КС- учитељица:Нађ Варга Ката: 4 ученика ( 2 дечака, 2 
девојчица). 

Одличних 3, врло добар 1,просек одељења 4,75. 
Изостанци ученика: 46 оправдана  часа,  неоправданих нема. 

 

2. Реализација планова рада наставе и ваннаставних 
активности 

- Разговор о реализацији планова рада наставе и ваннаставних 

активности.  

 

8. Мере и акције за побољшање успеха ученика 

- Разговор о мерама и акцијама за побољшање успеха ученика. 

 

9. Извештај о раду боравка у протеклом периоду 

- Послушали извештај о раду боравка на крају другог квартала . 

 

10. Активности за време зимског распуста – организација 

допунске наставе 

-Разговор о организацији допунске наставе за време зимског 
распуста. 

 
6. Развионица- примена, договор везан за начине 

реализације савременог приступа настави. 
4.  САСТАНАК АКТИВА 
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 -Одржано 24. 03. 2015. 
 - Присутни сви чланови актива 
ДНЕВНИ РЕД: 

1.Извештај о успеху ученика у учењу и владању на крају 3. квартала школске 

2014/2015. године 

2,Мере и акције за побољшање успеха ученика 

3,Излети ученика 

4.Посета саветника из Развионице- анализа 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 
1.Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају 3. квартала 

 
- 2.1- учитељица: Куљић Зорка: 31  ученика (18 дечака, 13 

девојчица)          

Позитивних 31 ученика. Индивидуализовано се ради са 
Првуљ Снежаном. Владање је свима примерно. 

Изостанци ученика : 974  оправдана часа, неоправданих нема.  
 

- 2.2- учитељица: Татјана Халиловић : 20 ученика (10 дечака, 10 

девојчица). Позитивних 18 ученика, негативних 2 са по 3 

недовољне оцене. ИОП Гаши Северђан, индивидуализовано 

се ради са 6 ученика. 

Владање 20 ученика примерно. 
Изостанци ученика :      923  оправдана часа,   
                                            128  неоправданих.  

 
- 2.3 - учитељица: Гордана Јурић : 23 ученика (14 дечака, 9 

девојчица).  
Позитиван успех има 19 ученика, са негативним је 4 ученика. 

ИОП- Реџеповић Бојан, Османи Анита. Владање : 19 
примерно, 4 смањене оцене. 

Изостанци ученика :      231 оправдана часа,   
                                            164  неоправданих.   

 
- 2.4 - учитељица: Бриндза Мирослава:7 ученика (3 дечака, 4 

девојчица ) 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво за 3. квартал. 

Сви ученици имају примерено владање. 
Изостанци ученика: 184  оправдана часова, неоправданих 

нема. 
 

- 2.а - учитељица:  Пољаковић Кираљ Ђенђи : 20 ученика, (9 
дечака, 11 девојчица). 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво. Рац Ноел- 
усмена опомена разредног старешине. 

Изостанци ученика: 438 оправдана  часа, неоправданих нема. 
 

- 2.b - учитељица:  Шили Силвија: 20 ученика, ( 9 дечака, 11 
девојчица). 

Сви позитивно завршили квартал. Сви имају примерно 
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владање. 
Индивидуализација: Крижов Николета, Лабади Давид, Сабо 

Александар. 
 Изостанци ученика: 713  оправдана  часа, неоправданих 

нема. 
 

- 2.c- учитељица: Мезеи Лидија: 15 ученика ( 6 дечака, 9 
девојчица). 

Сви позитивно завршили квартал. Сви имају примерно 
владање. 

ИОП Сенци Давид, Кењереш Викторија. 
Изостанци ученика: 661 оправдана  часа,   неоправданих 15,  

 
- 2.d- учитељица: Гал Ангела: 15  ученика ( 7 дечак, 8 

девојчица). 
Сви позитивно завршили квартал и имају примерно владање. 
Изостанци ученика: 276 оправдана  часа,  неоправданих нема. 

 
- 2 КМ - учитељица:Николић Рита: 9 ученика ( 7 дечак, 2 

девојчица). 
Сви позитивно завршили квартал. Сви имају примерно 

владање. 
1 ученик је неоцењен из српског као нематерњег језика и 

енглеског језика. ИОП : Токоди Адриан (ИОП2) и Михаљовић 
Хермина ( ИОП1). 

Изостанци ученика: 206 оправдана  часа,  неоправданих нема. 
 

- 2  КС- учитељица:Нађ Варга Ката: 4 ученика ( 2 дечака, 2 
девојчица). 

Сви позитивно завршили квартал. Сви имају примерно 
владање. 

Изостанци ученика: 196 оправдана  часа,  неоправданих нема. 
 

3. Мере и акције за побољшање успеха ученика 

- Разговор о мерама и акцијама за побољшање успеха ученика. 

3.Излети ученика  

- На одељењском већу смо се договорили када, како и где 

ћемо реализовати једнодневне излете. 

4.Посета саветника из Развионице и заједничка анализа добијених 

резултата 

- 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.  

 

5. САСТАНАК АКТИВА 
 -Одржано 18. 06. 2015. 
 - Присутни сви чланови актива 
ДНЕВНИ РЕД: 
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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 

       5.Учитељи других разреда треба да предају свако за себе годишњи извештај 
рада за школску 2014/2015. 
 
ЗАКЉУЧЦИ: 

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

 
- 2.1- учитељица: Куљић Зорка: 31  ученика (18 дечака, 13 

девојчица)          
Позитивних 31 ученика.  Одличних: 15, врло добрих: 15, 

добрих:1.  
Успех одељења: 4.40. 

Изостанци ученика : 1232  оправдана часа, неоправданих 
нема.  

 
- 2.2- учитељица: Татјана Халиловић : 20 ученика (10 дечака, 10 

девојчица).  
Одличних: 7, врло добрих: 4, добрих:7. Недовољних: 2 ( 

преводе се у 3. разред) 
Владање : 20 примерно. 

 
- 2.3 - учитељица: Гордана Јурић : 23 ученика (14 дечака, 9 

девојчица).      
Одличних:9, врло добрих:3, добрих:7 и 2 са две недовољне 

оцене 
( преведених). 21 ученик је завршио разред , а један ученик 

понавља. 
Владање: 17 примерно,1 врло добро, 3 добро и 1 

задовољавајуће. 
Изостанци ученика: 284 оправдана часа, неоправданих је 613. 

 
- 2.4 - учитељица: Бриндза Мирослава:7 ученика (3 дечака, 4 

девојчица ) 
Сви ученици су савладали предвиђено градиво. 

Одличних: 7, успех разред: 4,94. 
Сви ученици имају примерено владање. 

Изостанци ученика: 215  оправдана часова, неоправданих 
нема. 

 

- 2.а - учитељица:  Пољаковић Кираљ Ђенђи : 20 ученика, (9 
дечака, 11 девојчица). 

Сви ученици су савладали предвиђено градиво.  
Успех одељења: 4.43. 

Изостанци ученика: 551 оправдана  часа, неоправданих нема. 
 

- 2.b - учитељица:  Шили Силвија: 20 ученика, ( 9 дечака, 11 
девојчица). 

Сви позитивно завршили квартал. Сви имају примерно 
владање. 

Успех одељења: 4.68. 
Изостанци ученика: 1005  оправдана  часа, неоправданих 

нема. 
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- 2.c- учитељица: Мезеи Лидија: 15 ученика ( 6 дечака, 9 
девојчица). 

Сви позитивно завршили квартал. Сви имају примерно 
владање. 

ИОП имају Сенци Давид и Кењереш Викторија. 
Успех одељења: 4.33. 

Изостанци ученика: 770  оправдана  часа,   неоправданих 15,  
 

- 2.d- учитељица: Гал Ангела: 15  ученика ( 7 дечак, 8 
девојчица). 
Сви позитивно завршили квартал и имају примерно владање. 

Успех одељења: 4.43. 
Изостанци ученика: 934 оправдана  часа,  неоправданих нема. 

 
- 2 КМ - учитељица:Николић Рита: 9 ученика ( 7 дечак, 2 

девојчица). 
Сви позитивно завршили квартал. Сви имају примерно 

владање. 
Успех одељења: 4.66. Два ученика раде по ИОП-у: ИОП1 - 

Михаљовић Хермина и ИОП2 Токоди Адриан. 
Изостанци ученика: 208 оправдана  часа,  неоправданих нема. 

 
- 2  КС- учитељица: Нађ Варга Ката: 4 ученика ( 2 дечака, 2 

девојчица). 
Сви позитивно завршили квартал. Сви имају примерно 

владање. 
Одличних: 3, врло добрих: 1 ученик. Успех одељења: 4.86. 
Изостанци ученика: 285  оправдана  часа,  неоправданих 

нема. 
 

2. Реализација планова рада наставе и ваннаставних 
активности 

Разговор о реализацији планова рада наставе 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. 
       5.  Договор шта све треба да садржи годишњи извештај учитеља другог 
разреда. 
    

Самовредновање 
рада  

Актив других разреда је редовно одржавао састанке . Предвиђени садржаји који су 
требали бити реализовани на сваком од актива су и реализовани. Договори везани 
за Развионицу су се одвијали по плану предвиђених активности.На крају школске 
2014/2015. године сваки учитељ је био у обавези да преда годишњи извештај 
својих активности за ову школску годину . Сви учитељи су тај посао врло савесно 
одрадили. Хвала свим учитељима других разреда на труду при скупљању и давању 
бројних података. 

Мере и предлози за 
унапређење рада у 
наредној  школској 
години 

Осмишљавање једноставних табела за попуњавање на активима. Активно 
укључивање свих чланова актива у писању пројеката. Трудићемо се да наредне 
школске године мотивишемо што већи број ученика да учествује на такмичењима. 
На тај начин ћемо уједно и промовисати нашу школу, као врло успешну и 
напредну.  
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 3.. РАЗРЕДА  
ЗА ШК. 2014/15.                                                                                                                                    

Списак чланова Председник актива:Весна Рудић 3.4 

Чланови актива: 
 3,1 Лидија Миланковић,  
3,2 Сања Тонковић,  
3.3 Сузана Мађаревић, 
 3,4 Весна Рудић,  
3,5 Нинослава Пенџић,  
3. Д Габор Јесенски,  
3,кс Ксенија Перкучин Џелебџић, 
 3.ц Ема Кривек,  
3.км Ева Францишковић, 
 3,а Ленке Коблехер , 
 3,б Елвира Лилић 

Број планираних и 
одржаних састанака  

Седница: планирано: .....4..,  одржано ..4.... 
-Радни договор: планирано ...4...., одржано...3... 
-Рад на документацији: планирано ...4...., одржано ..4...... 
-Праћење постигнућа: планирано.....5...., реализовано...3.... 
-Анализа, евалуација: планирано....4..., одржано..4...... 
-Учешће у раду других органа, извештавање :  планирано...6...., 
одржано....6.... 

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

Све активности су реализоване а закључци са састанка једногласно 
усвојени у циљу напредовања у настави. Имали смо четири састанка , на 
којима смо се договорили о реализацији наставног плана и програма , 
домаћим задацима потребним за развионицу, изетима, спорстким 
манифестацијама, приредбама и тестовима (иницијални и годишњи 
тестови) Састанци су одржавани сваког кватрала и сви чланови актива су 
били присутни . 

Самовредновање 
рада  

Актив  трећег разреда  је  у вeћој мери успешно реализовао све активности 
предвиђене за ову школску годину. Постојала је међусобна  сарадња и 
успешна размена искустава у циљу напредовања . 

Мере и предлози за 
унапређење рада у 
наредној  школској 
години 

С обзиром да смо задовољни радом актива наи предлози се односе на 
унапређење наставе- и размену искуства о примењеним иновацијама. 
Потребно је више користити дата средства и стечена знања из  пројекта 
Развионица,  у наставном плану потрбно је  убацити тематско учење, 
вршњачко учење , што више користити тематске дане као и интегративну 
наставу. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА ЗА ШК. 2014/15.                                                                                                                                    

Списак чланова Актив четвртог разреда: 1.Ката Нађ Варга– председник актива 
2.Снежана Глигорић 
3.Љиљана Радојчић 
4.Светлана Михајловић 
5.Мирослава Бриндза 
6.Силвиа Вашархељи 
7.Торма Тунде 
8.Зораје Илдико 
9.Дунаи Атила 

Број планираних и 
одржаних састанака  

Седница: планирано: 6  одржано 5 
-Радни договор: планирано 6, 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, закључци 
са састанака и 
извештај о 
реализованим 
активностима.  

           1. СЕДНИЦА АКТИВА ВЕЋА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 

Датум: 28.08.2014. 
Место: у школи 
Присутни: Чланови АКТИВА четвртог  разреда: 

            Вашархељи Силвиа 4а – професор разредне наставе 
            Глигорић Снежана 4/1 - професор разредне наставе 
            Торма Тинде 4б - професор разредне наставе 
            Радојчић Љиљана 4/2 - професор разредне наставе 
            Михајловић Светлана 4/3 - професор разредне наставе 
            Зораје Илдико 4ц - професор разредне наставе 
            Бриндза Мирослава 4/4 – професор разредне наставе 
            Дунаи Атила 4КМ - професор разредне наставе 
            Нађ Варга Ката 4КС - професор разредне наставе 
 
  ДНЕВНИ РЕД: 1. Израда и прихватање плана рада Актива 4. разреда 
                          2. Избор дечје штампе 
                          3. Договор у вези потребних наставних средстава 
                          4. Посета ЗОО врту 
 
     Израђен је план рада актива и једногласно усвојен ( прилог бр. 1). 
     Чланови Актива су изабрали дечију штампу која највише одговара узрасту 
ученика. 
 Предлог плана набавке наставних средстава и материјала за 2014/2015. годину: 
компјутер(1), бим пројектор(1), маркери за чарт таблу (40), хамер папир(30), охо 
лепило(20), термофолије(10), креде, сунђери. 
У овој школској години шест пута идемо у ЗОО врт у оквиру предмета Чувари 
природе (септембар, октобар,  новембар, фебруар, март, април). 
                   
                                                             Записник водио председник актива: 
                                                                                         Ката Нађ Варга 

   2. СЕДНИЦА АКТИВА ВЕЋА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 

Датум: 28.10.2014. 
Место: у школи 
Присутни: Чланови АКТИВА четвртог  разреда: 
            Вашархељи Силвиа 4.а – професор разредне наставе 
            Глигорић Снежана 4/1 - професор разредне наставе 
            Торма Тинде 4.б - професор разредне наставе 
            Радојчић Љиљана 4/2 - професор разредне наставе 
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            Михајловић Светлана 4/3 - професор разредне наставе 
            Зораје Илдико 4.ц - професор разредне наставе 
            Бриндза Мирослава 4/4 – професор разредне наставе 
            Дунаи Атила 4.КМ - професор разредне наставе 
            Нађ Варга Ката 4.КС - професор разредне наставе 
 
ДНЕВНИ РЕД: 1. Успех на крају 1. квартала 
                            2. Владање и васпитно-дисциплинске мере 
                            3. Организација допунске наставе,индивидуализација,ИОП-и 
                            4. Мере и акције за побољшање успеха ученика 
                            5. Разно 
 
Ученици четвртих  разреда напредују по својим могућностима уз подршку и 
подстицаје учитеља и педагошког асистента.   
Планиране активности по предметима су реализоване. 
Ученици су показали позитивне резултате по одељењима, а исказано је десет 
опомена. 
Изречене су четири  васпитно-дисциплинске  мере усмене опомене одељенског 
старешине. 
Један ученик наставу похађа по израђеном  ИОП/1  и један ученик по ИОП/2 
програму. 
Договорено је да и даље теку предвиђене активности. 
 
                                                              Записник водио председник актива: 
                                                                                           Ката Нађ Варга  

    3. СЕДНИЦА АКТИВА ВЕЋА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 
Датум: 24.03.2015. 
Место: у школи 
Присутни: Чланови АКТИВА четвртог  разреда: 
 

            Вашархељи Силвиа 4.а – професор разредне наставе 
            Глигорић Снежана 4/1 - професор разредне наставе 
            Торма Тинде 4.б - професор разредне наставе 
            Радојчић Љиљана 4/2 - професор разредне наставе 
            Михајловић Светлана 4/3 - професор разредне наставе 
            Зораје Илдико 4.ц - професор разредне наставе 
            Бриндза Мирослава 4/4 – професор разредне наставе 
            Дунаи Атила 4.КМ - професор разредне наставе 
            Нађ Варга Ката 4.КС - професор разредне наставе 
 

             ДНЕВНИ РЕД: 1.Извештај о успеху ученика у учењу и владању на крају 3. квартала 
школске 2014/2015.године 

                                         2. Мере и акције за побољшање успеха ученика 
                                         3. Излети ученика 
                                         4. Разно  
             Образовни садржаји су реализовани по плановима за прво полугодиште. Ако има 

одступања то су учитељи забележили на своје месечне оперативне програме рада 
по предметима, те исте предали у службу школе.  

             Током овог полугодишта у планирању и  извођењу наставе учитељи су 
осавремењавали наставу употребом савремених наставних средстава и метода  
рада. Акценат је на вршњачком учењу, диференцираној и активној  настави, 
усмереној на ученика, различитим  нивоима  задатака и захтева за ученике 
различи тих спосбности и брзине напредовања, као и на коришћењу ИКТ-а у 
настави. 

             Ученици четвртих  разреда напредују по својим могућностима уз подршку и 
подстицај учитеља и педагошког асистента, по потреби уз допунски час и 
корективн  рад.            
                        

УЧИТЕЉ, РАЗРЕД УСПЕХ У УЧЕЊУ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ 
МЕРЕ 
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Вашархељи Силвиа 
4.а 

Дошао: 1 ученик 
Отишло: 3 ученика 
Позитиван: 22 
ученика 
Недовољан: / 
Неоцењен: / 

Примерно владање: 22 
ученика  
Изостанци: 834 укупно 
Оправдано: 833 часа 
Неоправдано: 1 час 

Глигорић Снежана 4/1 Дошао: 1 ученик 
Отишао: / 
Позитиван: 19 
ученика 
Недовољан: / 
Неоцењен: / 

Примерно владање: 19 
ученика  
Изостанци: 316 укупно 
Оправдано: 316 часова 
Неоправдано: / 

Торма Тинде 4.б Дошао: / 
Отишао: / 
Позитиван: 9 ученика 
Недовољан: / 
Неоцењен: / 

Примерно владање: 9 
ученика 
ИОП1-Кењереш Давид(ма  
тематика) ;  
ИОП2-Коблехер 
Клементина(математика, 
мађарски)  
Изостанци: 195 укупно  
Оправдано: 195 
Неоправдано: / 

Радојчић Љиљана 4/2 Дошао: / 
Отишао: 1 ученик 
Позитиван: 13 
ученика 
Недовољан: 3 
Неоцењен: 1 

Примерно владање: 15 
ученика 
Опомена ОС: 2 ученика 
Изостанци: 1009  укупно 
Оправдано: 691 час 
Неоправдано: 318 часова 

Михајловић Светлана 
4/3 

Дошао: 1 ученик 
Отишло: 7 ученика  
Позитиван: 17 
ученика 
Недовољан: 2 
Неоцењен: / 

Примерно владање: 19 
ученика  
Изостанци: 1159  укупно  
Оправдано: 976  часова 
Неоправдано: 183 часа 
 

Зораје Илдико 4.ц Дошао: / 
Отишао: / 
Позитиван: 13 
ученика 
Недовољан: 1 
Неоцењен: / 

Примерно владање: 11 
ученика 
Изостанци: 377  укупно  
Оправдано: 350  часова 
Неоправдано: 27 часова 
Опомена и укор ОС: 3  
ученика 

Бриндза Мирослава 
4/4 

Дошао: / 
Отишао: 1 ученик 
Позитиван: 6  ученика 
Недовољан: / 
Неоцењен: / 

Примерно владање: 6 
ученика 
Изостанци: 546  укупно  
Оправдано: 546  часова 
Неоправдано: / 

 

УЧИТЕЉ, РАЗРЕД УСПЕХ У УЧЕЊУ ВАСПИТНО-
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

Дунаи Атила 4.КМ Дошао: / 
Отишао: / 
Позитиван: 10 ученика 
Недовољан: / 
Неоцењен: / 

Примерно владање: 10 
ученика  
Изостанци: 210  укупно  
Оправдано: 210  часова 
Неоправдано: / 

Нађ Варга Ката 4.КС  Дошао: / 
Отишао: 1 ученик 
Позитиван: 3 ученика 
Недовољан: 2 ученика 
Неоцењен: / 

Примерно владање: 1 
ученика 
Врло добро: 1 ученик 
Добро: 3 ученика  
Укор ОС: 1 ученик  
Укор директора: 2 ученика  



 

 143 

Укор Наставничког већа: 1 
ученик  
Изостанци: 238  укупно  
Оправдано: 212  часова 
Неоправдано: 26 часова 

 
- Планиране активности на нивоу стручног већа четвртог  разреда су реализоване.  
- Разговарало се о мерама иакцијама за побољшање успеха ученика. 
- На Одељенском већу смо се договорили када, како и где ћемо реализовати једно  
дневне излете.  
- Разговор је вођен о безбедности ученика у школи и школским двориштима. 
Предло жене су мере и акције које ће довести до безбеднијег и сигурнијег рада у 
школи. 
- Разговарано је о пројекту Развионица и о томе како тече имплементација истог, о 
увођењу новина у рад колега у наставним и ваннаставним активностима. 
 
 
                                                             Записник водио председник актива: 
                                                                                         Ката Нађ Варга 
 

4.  СЕДНИЦA  АКТИВА IV РАЗРЕДА 
 
Дневни ред : 

1. Вредновање промена у школама које су укључене у Програм 

огледа (Развионица) 

2. Питања,дискусија,примедбе,предлози... 

Седници Актива присуствују сви чланови : Снежана Глигорић, 
Љиљана Радојчић,  

Светлана Михајловић, Мирослава Бриндза, Ката Нађ Варга, 
Вашархељи Силвија, 

Торма Тинде, Зораје Илдико и Дунаи Атила. 
На седници стручног Актива четвртих разреда,одржаној 
20.04.2015.године,расправљало се о значају и квалитету програма огледа 
Развионице у коме школа учествује. На седници се дискутовало и о документима 
Оквир националног курикулума и Оквир предметног курикулума. Донети су 
следећи закључци: 

  Став Актива је да у почетку огледа нисмо били у потпуности 

информисани о детаљима огледа,те да нисмо имали јасан 

став о огледу и нисмо имали нека велика очекивања од самог 

огледа,те да је, самим тим, и мотивисаност наставника била 

на ниском нивоу; 

  Нисмо сигурни да је сам оглед у великој мери покренуо неке 

активности,јер су се многе од њих у нашој школи одвијале и 

пре увођења огледа; 

  Неке активности у школи су,захваљујући 

Развионици,интензивиране (као што је нпр.тимски рад,који је 

и пре постојао али у мањој мери) ; 

  Највећи допринос Развионице у увођењу новина у наставну 

праксу је обука наставника за коришћење ИКТ-а у настави и 
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оспособљавање за увођење пројектне наставе (додуше, из 

ове области би нам добродошли још неки додатни семинари)  

  Наставна опрема добијена од Развионице допринеће 

квалитетнијем и бољем извођењу наставе ; 

  Требало би, обавезно, смањити администрацију која је 

велики терет за наставнике да би остало много више простора 

и времена за квалитетнији рад са децом . 

Председник Актива: 
Ката Нађ Варга 

    5. СЕДНИЦА АКТИВА ВЕЋА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 
Датум: 18.06.2015. 
Место: у школи 
Присутни: Чланови АКТИВА четвртог  разреда: 
 

            Вашархељи Силвиа 4.а – професор разредне наставе 
            Глигорић Снежана 4/1 - професор разредне наставе 
            Торма Тинде 4.б - професор разредне наставе 
            Радојчић Љиљана 4/2 - професор разредне наставе 
            Михајловић Светлана 4/3 - професор разредне наставе 
            Зораје Илдико 4.ц - професор разредне наставе 
            Бриндза Мирослава 4/4 – професор разредне наставе 
            Дунаи Атила 4.КМ - професор разредне наставе 
            Нађ Варга Ката 4.КС - професор разредне наставе 
 

             ДНЕВНИ РЕД: 1.Анализа и реализација образовних садржаја на крају школске 
2014/2015.године 

                          2. Успех ученика у учењу и владању на крају школске године 
                         3.Разно 
 
             Образовни садржаји су реализовани по плановима за 2014/2015.школску го 

дину.Ако има одступања то су учитељи забележили на своје месечне оперативне 
програме рада по предметима, те исте предали у службу школе.  

             Ученици четвртог разреда напредовали су по својим могућностима уз подршку и  
подстицај учитеља и педагошког асистента, по потреби уз допунски час и  
корективни рад.  
 

УЧИТЕЉ, РАЗРЕД УСПЕХ У УЧЕЊУ ВАСПИТНО-
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

Вашархељи Силвиа 4.а Одличан: 7 ученика 
Врло добар: 9 ученика 
Добар: 7 ученика 
Довољан: - 
Недовољан: - 
Просек одељења: 3,96 

Примерно владање: 23 
ученика 

Глигорић Снежана 4/1 Одличан: 9 ученика 
Врло добар: 8 ученика 
Добар: 2 ученика 
Довољан: - 
Недовољан: - 
Неоцењен: - 
Просек одељења: 4,42 

Примерно владање: 19 
ученика 

Торма Тинде 4.б Одличан: 4 ученика 
Врло добар: 3 ученика 
Добар: 2 ученик 

Примерно владање: 8 
ученика 
Добро  владање: 



 

 145 

Довољан: - 
Недовољан: - 
Просек одељења: 4,18 

1 ученик  
 
 

Радојчић Љиљана 3/2 Одличан: 2 ученика 
Врло добар: 5 ученика 
Добар: 6 ученика 
Довољан: - 
Недовољан: 3 ученика 
Неоцењен: - 
Просек одељења: 3,38  

Примерно владање: 13 
ученика, врло добро 3 
ученика (опомена 
одељењског 
старешине) 
 

Михајловић Светлана 
4/3 

Одличан: 9 ученика 
Врло добар: 4 ученика 
Добар: 4 ученика 
Довољан: - 
Недовољан: 2 ученика 
Просек одељења: 4,045 

Примерно владање: 18 
ученика,   добро владање 
1 ученик (укор одељенс-
ког већа) 
 
 

Зораје Илдико 4.ц Одличан: 6 ученика 
Врло добар: 3 ученика 
Добар: 4 ученика 
Довољан: - 
Недовољан: 1 ученик 
Просек одељења: 3,88 

Примерно владање: 11 
ученика, врло добро 2 
ученика, добро владање: 
1 
ученик – Девић Алекс 
(укор одељењског већа)  

Бриндза Мирослава 4/4 Одличан: 5 ученика 
Врло добар: -  
Добар: 1 ученик 
Довољан: - 
Недовољан: - 
Просек одељења: 4,48 

Примерно владање: 6 
ученика 
 

 

УЧИТЕЉ, РАЗРЕД УСПЕХ У УЧЕЊУ ВАСПИТНО-
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

Дунаи Атила 4.КМ Одличан: 3 ученика 
Врло добар: 6 ученика 
Добар: 1 ученик 
Довољан: - 
Недовољан: - 
Просек одељења: 4,10 

Примерно владање: 10 
ученика 
 

Нађ Варга Ката 4.КС Одличан: 1 ученика 
Врло добар: 2 ученика 
Добар: 2 ученика 
Довољан: - 
Недовољан: - 
Просек одељења: 3,78 

Примерно владање: 2 
ученика, врло добро 2 
ученика,добро владање 1 
ученик 
 

Планиране активности на нивоу стручног већа четвртог  разреда су реализоване. 
                                                  Записник водио председник актива: 
                                                                                         Ката Нађ Варга 
 

Самовредновање 
рада  

Сви циљеви и исходи су реализовани. Актив четвртих  разреда је редовно 
одржавао састанке . Предвиђени садржаји који су требали бити реализовани на 
сваком од актива су и реализовани. Договори везани за Развионицу су се одвијали 
по плану предвиђених активности. На крају школске 2014/2015. године сваки 
учитељ је био у обавези да преда годишњи извештај својих активности за ову 
школску годину . Сви учитељи су тај посао врло савесно одрадили.  

Мере и предлози за 
унапређење рада у 
наредној  школској 
години 

 Подстицати додатне активности и организовати тимски рад.  
 Стварати кооперативну климу и подстицајне педагошке ситуације. 
Осмишљавање једноставних табела за попуњавање на активима. Активно 
укључивање свих чланова актива у писању пројеката. Трудићемо се да наредне 
школске године мотивишемо што већи број ученика да учествује на такмичењима. 
На тај начин ћемо уједно и промовисати нашу школу, као врло успешну и 
напредну. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
ЗА ШК. 2014/15. 

Списак чланова(име 
председника и осталих 
чланова) 

Ирса Исић – председник актива, Изабела Пејовић, Тимеа Чикош, Даниела 
Летовић 

Број планираних и 
одржаних састанака  

Седница: планирано:  4  одржано 4 
-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 

Преглед свих активности, 
закључци са састанака и 
извештај о реализо-
ваним активностима.  

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

Самовредновање рада  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. 

Мере и предлози за 
унапређење рада у 
наредној  школској 
години 

Потребно је побољшати сарадњу са учитељима и родитељима. 
Посете предавача, писаца, глумаца, лекара...  
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3.8.3.Струч. већа за предметну наставу: Милица Чубрило – координатор, зам. дир. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА 
ЗА ШК. 2014/15. 

                                                                                                                                          

Списак чланова Невен Брандт, Флориан Лашанц, Ана Хербут Хегедуш, Јолан Гунич, Нора 
Еветовић, Александар Неорчић, Александра Тадић 

Број планираних и 
одржаних састанака  

Седница: планирано: 6  одржано: 4 
-Радни договор: планирано 0, одржано 0 
-Рад на документацији: планирано 2, одржано 2 
-Праћење постигнућа: планирано 4, реализовано 4 
-Анализа, евалуација: планирано 0, одржано 0 
-Учешће у раду других органа, извештавање:  планирано 0, одржано 0 

Врста 
активности 

Опис програма/активности Време  
и место  

Начин 
реализације 

Носиоци програма 

Седница - Планирање 
- Анализа 1. Квартала 
- Анализа 3. Квартала и мере за 
побољшање успеха 
- Анализа реализације 
образовних садржаја и 
вредновање рада већа 

20.8.2014. 
28.10.2014. 
30.3.2015. 
17.6.2015. 
 

Дискусија 
Председник и 
чланови већа 

Рад на 
документациј
и 

- Израда годишњег плана већа 
- Израда годишњег извештаја 
рада већа 

20.8.2014. 
29.6.2015. 

Дискусија и 
попуњавање 
образаца 

Председник и 
чланови већа 

Праћење 
постигнућа 

-Квартална анализа успеха Квартални 
састанци 

Анализа и 
дискусија 

Председник и 
чланови већа 

Начин праћења остваривања активности: Записници 

Носиоци праћења : Председник и чланови већа 

Самовредновање рада  Испунили смо планове 

Мере и предлози за унапређење 
рада у наредној  школској години 

Рационалније вођење документације 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА 
ЗА ШК. 2014/15.                                                                                                                               

Списак чланова 6. 1     - 6. а  Жужана Бурањ             - 6.1 Слободанка Брандт                    

- 6. 2     - 6. б  Шандор Јухас                - 6.2 Рудолф Вајс    
- 6. 3     - 6. ц  Силард Семи                 - 6.3 Кристина А. Динчић                  
- 6. 4                                                           - 6.4 Зоран Марковић (председник) 

Број планираних и 
одржаних састанака  

- Радни договор: планирано:  2, одржано:  2 
- Анализа, евалуација: планирано: 4 одржано: 4 
 

Врста 
активност
и 

Опис програма/активности Време  
и место  

Начин 
реализације 

Носиоци 
програма 

Учесници  

Радни 
договор 

1.Разматрање и усвајање 
годишњег плана рада 
2.Организовање допунске, 
додатне наставе и слободних 
активности, решавање 
текућих проблема 

Почетак  
септембра 

Разговор Чланови  
Актива 

Чланови  
Актива 

Састанак 1.Анализа васпитно-обр. 
рада у 1.кварталу 
2.Владање и радна 
дисциплина 
3.Разно 

Последња 
недеља 
октобра 

Извештај, 
дискусија 

Председ. 
Актива 
Чланови  
Актива 

Чланови  
Актива 

Састанак 1. Анализа васпитно-обр. 
рада на крају 1.полугод. 
2.Изречене васпитно 
дисциплинске мере уч. 
3.Разно 

23. 
децембар 

Извештај, 
дискусија 

Председ. 
Актива 
Чланови  
Актива 

Чланови  
Актива 

Састанак 
Радни 
договор 

1.Размена искустава из 
педагошке праксе 
2.Избор ученика за  
такмичења 
у сарадњи са предметним  
наставницима 
3.Разно 

Фебруар Разговор Председ. 
Актива 
Чланови  
Актива 

Предметни  
Наставници 

Састанак 1. Анализа васпитно-обр. 
рада у 3.кварталу 
2.Владање и радна  
дисциплина-изречене 
васпитно дисциплинске мере 
3.Разно 

26. март Извештај, 
дискусија 

Председ. 
Актива 
Чланови  
Актива 

Чланови  
Актива 

Састанак 1. Анализа васпитно-обр. 
рада на крају школске год. 
2.Разно 
 

19.јун Извештај, 
дискусија 

Председ. 
Актива 
Чланови  
Актива 

Чланови  
Актива 

Начин праћења остваривања активности: Континуирано, на састанцима разредног већа и кроз 
међусобне разговоре усмерене на анализу постојећег 
стања и предлоге за унапређивање рада.  

Носиоци праћења : Председник већа и чланови. 

Самовредновање рада  Ефективни, активни, продуктивни чланови већа. Теме које смо 
реализовали су биле актуелне и горуће. Највише проблема је било са 
дисциплином и владањем ученика, као и са изостанцима, посебно је то 
било наглашено у одељењима на српском језику.  

Мере и предлози за унапређење 
рада у наредној  школској години 

Разредно веће у нареном периоду потребно је да обави разговоре са 
наставницима који предају и добро их припреми за рад са ученицима. 
Више посветити пажње ученицима који имају индивидуализован приступ 
и упознати наставнике који су то ученици, као и да ажурније воде 
документацију како би ОС могле да обављају свој посао на време. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА 
ЗА ШК. 2014/15. 

                                                                                                                                          

Списак чланова Председник: Порколаб Атила 
Чланови: Цинклер Кларика, Бало Золтан, Зуберец  Етел, Чубрило Милица, 
Тамаш Шандор 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница:  планирано: 8 ,  одржано: 8 
-Радни договор: планирано: 4 , одржано: 4  
-Рад на документацији: планирано: 4 , одржано: 4 
-Праћење постигнућа: планирано: 2 , реализовано: 2 
-Анализа, евалуација: планирано: 4 , одржано: 4 
-Учешће у раду других органа, извештавање :   
планирано: 2 , одржано: 2 

Врста 
активности 

Опис програма/активности Време  
и место  

Начин 
реализације 

Носиоци 
програма 

Учесници  

Радни 
договор 

1.Разматрање и усваљање 
годишњи рад 
2.Формирање актива 7. 
разреда 
3. разно 

септембар 
ОШ 
,,Сечењи 
Иштван" 

Радни састанак Председник 
актива 

Чланови 
актива 

Састанак  Анализа рада у првом 
кварталу 

 Владање ученика 

 разно 

новембар 
ОШ 
,,Сечењи 
Иштван" 

Извештај 
чланова актива 

Председник 
актива 

Чланови 
актива 

Састанак 1.Анализа рада на крају првог 
полугодишта 
2.Изречене васпитно 
дисциплинске мере 
3.Разно 

децембар 
ОШ 
,,Сечењи 
Иштван" 

Извештај 
чланова актива 

Председник 
актива 

Чланови 
актива 

Састанак, 
радни 
договор 

1.Размена искустава 
2.Избор ученика за такмичење 
3.Разно 

фебруар 
ОШ 
,,Сечењи 
Иштван" 

Извештај 
чланова актива 

Председник 
актива 

Чланови 
актива 

Састанак 1.Анализа васпитног 
образовног рада на крају 
трећег квартала 
2.Владање ученика и 
дисциплина 
3.Разно 

април 
ОШ 
,,Сечењи 
Иштван" 

Извештај 
чланова актива 

Председник 
актива 

Чланови 
актива 

Састанак 1.Организовање испраћаја 
осмих разреда 
2.Екскурзија 
3.Разно 

Мај 
ОШ 
,,Сечењи 
Иштван" 

Извештај 
чланова актива 

Председник 
актива 

Чланови 
актива 
Ученици 
7.разреда 

Састанак 1.Анализа васпитног 
образовног рада на крају 
школске године 
2.Анализа оглених часова 
3.Разно 

Јун 
ОШ 
,,Сечењи 
Иштван" 

Извештај 
чланова актива 

Председник 
актива 

Чланови 
актива 

Начин праћења остваривања активности: Све активности ће бити заведене у дигиталној и штампаној 
форми 

Носиоци праћења : Сви чланови актива 

Самовредновање рада  Сарадња чланова актива је на одличном нивоу. 

Мере и предлози за унапређење 
рада у наредној  школској години 

Јачање сарадње међу члановима актива, интензивирати сарадњу са 
родитељима и локалном самоуправом. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА 
ЗА ШК. 2014/15. 

                                                                                                                                          

Списак чланова Председник-Хербут Роберт  
Чланови-Тадић Наталија, Петраш Теодора, Буројевић Сузана,  Илин Миленко, 
Ковечевић Милорад     

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: ..8...,  одржано .....8 
-Радни договор: планирано .....1о.., одржано....9.. 
-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.....3.., одржано...3..... 

Врста 
активности 

Опис 
програма/активности 

Време  
и место  

Начин 
реализације 

Носиоци програма Учесници  

Увод упозн. Договор о раду 5.9.2о14 договор предс .актива сви чланови 

Анализа Резулт. на тромесецју 31.1о.2о14 анализа сви цлан. сви чланови 

Анализа Резулт. на полугодисту 19.12.2о14 анализа сви.цлан. сви  чланови 

Договор Орган.припр.цасова 19.о1.2о15 договор наст.матем.матер.је
з. 

сви  чланови 

Упознавање Организ. 
опстинс.такмиц. 

о6.о2.2о15 упознавање Прдс.актива сви  чланови 

Анализа Анализа 3.квартала о6.о4.2о15 анализа сви  цланови сви  чланови 

Договор Договор о заврс 
свецан. 

15.о5.2о15 упознавање руководство и 
цланови 

сви  чланови 

Упознавање Анализа успеха на 
крају године 

29.о5.2о15 Презентација предс . актива сви  чланови 

Начин праћења остваривања 
активности: 

Међусобна сарадња заједницко решав. проблема  сарадња са 
родитељима 

Носиоци праћења : сви чланови  веца 8. разр. 

Самовредновање рада  Боља сарадња са родитељима  

Мере и предлози за 
унапређење рада у наредној  
школској години 

Већа сарадња са другим школама  
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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 

3.8.4.1.1.Стручно веће српског језика (као матерњег и као нематерњег) 
          

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
ЗА ШК. 2014/15. 

                                                                                                                                          

Списак чланова Александра Тадић, Милица Чубрило, Луна Градиншћак, 
Сузана Буројевић, Драгица Кричковић, Весна Спасојевић, 
Далибока Буквић, Паулина Миланковић 

Број планираних и одржаних 
састанака  

      − Седница:                          планирано:  4 / одржано: 5 
      − Радни договор:               планирано:  2  / одржано: 1 
      − Рад на документацији: планирано:  0  / одржано: 3 
      − Праћење постигнућа:    планирано    4 / реализовано: 4 
      − Анализа, евалуација:     планирано: 4   / одржано: 5  

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

29. 8. 2014. (рад на документацији) 
3. 11. 2014. (радни договор) 
20. 4. 2015. (рад на документацији) 
29. 4. 2015. (анализа, евалуација) 
23. 6. 2015. (рад на документацији) 

Закључци са првог састанка: 

 На састанку је договорено да председник Стручног 

већа у овој школској години буде Александра Тадић. 

 Чланови Већа заједно су израдили Годишњи план рада 

Стручног већа. 

 Александра Тадић изнела је укратко члановима већа о 

садржајима који су се изучавали на дводневном 

семинару у оквиру пројекта Развионица (кориштење 

друштвених мрежа у настави као и онлајн система за 

образовање; креирање наставних садржаја помоћу 

Прези презентације и Вибли платформе; кориштење 

алата Линоит и Каху; упознавање са базама знања, 

Омека).  Закључено је да је потребно научено 

спровести у праксу поготово што ове године радимо у 

физички ограниченом простору, због броја одељења, 

па би било веома корисно организовати допунску и 

додатну наставу користећи неку од платформи за 

учење (нпр. Едмодо или Вибли). Услов је само добра 

техничка подршка (рачунари и интернет веза). 

 Пошто ће се у нашој школи у септембру организовати 

завршни део обуке пројекта Развионица, као и семинар 

о употреби едукативних игара у настави, планирана су 

два семинара на нивоу Стручног већа. Планирана два  

семинара условљена су материјалним 

(не)могућностима школе.  

Закључци са другог састанка: 

 Потребно је да се сваки члан већа упозна са 

Годишњим планом рада школе који је усвојен на 

седници Школског одбора 12. 9. 2014; 

 На нивоу Стручног већа потребно је усвојити план 
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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 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. Александра Тадић известила је присутне о најважнијим 

закључцима са седнице Педагошког колегијума: 

 На почетку састанка директорица је подсетила 
присутне на пројекат Развионица и потребу наставка 
израде задатака и задужења у вези са пројектом. 
Такође је истакла да своја искуства и искуства из 
пројекта Развионица наставници треба и даље да 
примењују у пракси. 

 Осим примене искустава потребно је урадити и неке 
конкретне задатке у вези са пројектом. Сви 
председници актива треба да проуче Дневник 
промена, Оквир национаног курикулума и Оквир 
предметног курикулума. Након тога, потребно је 
проследити ове документе свим члановима актива, а 
након тога сазвати састанак актива на којем ће се 
попунити Дневник промена на основу припремљеног 
материјала. Веома је важно да се у записник са 
састанка актива унесу и докази о дискусији која је 
вођена док се попуњавао Дневник промена.  

 При попуњавању табеле на првој страни материјала, 
који су председници добили у штампаној форми,  
обавезно одговоре поткрепити примерима на нивоу 
актива.  

 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. 
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3. У оквиру ове тачке попуњаван је Дневник промена и 
донети су следећи закључци у заједничкој дискусији 
(закључци се налазе у писаној форми Записника) 

 

Закључци са четвртог састанка: 
1. Милица Чубрило и Александра Тадић пренеле су 

присутнима закључке са састанка Педагошког 

колегијума. На састанку је вођена дискусија у вези са 

попуњеним Дневником промена на нивоу актива. 

Присутнима је пренет општи закључак са састанка да 

је оглед Развионица искуство више у нашем раду те да 

је потребно више времена како би резултати огледа 

били још видљивији као и додатна подршка школи у 

примени наученог током семинара у оквиру огледа.  

2. Пошто 6 чланова Стручног већа није присуствовало 

семинарима у оквиру огледа Развионица, детаљно су 

размотрене све ставке Листе за процену квалитета 

часова и припремања за рад са нагласком на 

компетенцијама ученика. 

3. Договорено је да тестови садрже 20 питања (8 питања 

основног нивоа, 8 средњег и 4 напредног нивоа), осим 

у нижим разредима српског као нематерњег где ће 

тест имати 15 питања.  

4. Колегиница Милица Чубрило известила је присутне о 

састанку на којем је основана Подружница Друштва за 

српки језик (састанак је одржан 27. 4. 2015).  

Закључци са четвртог састанка: 
1. Милица Чубрило и Александра Тадић пренеле су 

присутнима закључке са састанка Педагошког 

колегијума. На састанку је вођена дискусија у вези са 

попуњеним Дневником промена на нивоу актива. 

Присутнима је пренет општи закључак са састанка да 

је оглед Развионица искуство више у нашем раду те да 

је потребно више времена како би резултати огледа 

били још видљивији као и додатна подршка школи у 

примени наученог током семинара у оквиру огледа.  

2. Пошто 6 чланова Стручног већа није присуствовало 

семинарима у оквиру огледа Развионица, детаљно су 

размотрене све ставке Листе за процену квалитета 

часова и припремања за рад са нагласком на 

компетенцијама ученика. 

3. Договорено је да тестови садрже 20 питања (8 питања 

основног нивоа, 8 средњег и 4 напредног нивоа), осим 

у нижим разредима српског као нематерњег где ће 

тест имати 15 питања.  

4. Колегиница Милица Чубрило известила је присутне о 

састанку на којем је основана Подружница Друштва за 

српки језик (састанак је одржан 27. 4. 2015). 

Закључци са петог састанка: 
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 Милица Чубрило и Александра Тадић пренеле су 
присутнима      закључке са састанка Педагошког 
колегијума.  

 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 2014/15. 
 

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. 
 

 Чланови Стручног већа (детаљније су били 

упознати наставници који предају српски језик као 

нематерњи, а остали су информисани о 

приручнику) изнели су своја мишљења у вези са 

приручником. Посебно је истакнута практична 

страна приручника када су задаци по нивоима у 

питању и њихова примена у настави. Чланови су 

обавештени да је извршено и анкетирање у 9 

школа како би ауторке добиле повратне 

информације у вези са квалитетом приручника. 

Анкетирани су ученици и наставниции, а резултати 

тек треба да се обраде па ће чланови Стручног 

већа бити обавештени о њима на наредном 

састанку. 
 

 У оквиру треће 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.  

 

Самовредновање рада  На свих пет састанака сви чланови су се одазвали и 
придржавали договора који су на састанцима постигнути.  

Мере и предлози за 
унапређење рада у наредној  
школској години 

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.  
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3.8.4.1.2. Стручно веће мађарског језика (као матерњег и као нематерњег) 
       
           

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 
ЗА ШК. 2014/15. 

Списак чланова Хајналка Халаи – председник 
Теодора Петраш 
Ноеми Кираљ 
Далија Човић 
Иштван Балинт 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 5.,  одржано .5 
-Радни договор: планирано .15., одржано.14 
-Рад на документацији: планирано 15., одржано .15 
-Праћење постигнућа: планирано.10., реализовано.10 
-Анализа, евалуација: планирано.4, одржано.4. 
-Учешће у раду других органа, извештавање :  планирано.4, 
одржано.4... 

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

Септембар 2014. – Дневни ред плана рада: 
Израда годишњег плана рада уз сугестије  чланова активе 
Организација додатне наставе и слободних активности у 
дотичним предметима 
Иновације и разно. 
3. новембар 2014. – Дневни ред плана рада: 
Анализа постигнутих резултата на крају првог квартала 
Проблематика за припремање  ученика такмичења разних 
нивоа  
Стручно усавршавање чланова стручног већа 
ИОП 
Разно и актуелни проблеми 
27. фебруар 2015 – Дневни ред плана рада: 
Разматрање задатака за 2. полугодиште 
Припреме задатака за одабир ученика такмичења разних 
нивоа 
Развионица 
Разно 
21. април 2015 - Дневни ред плана рада: 
Развионица 
Eтно дан 
Такмичење 
Разно 
6. мај 2015 - Дневни ред плана рада: 
Попуњавање дневника промена 
Огледни и угледни часови 
Разно 
25. јун 2015 - Дневни ред плана рада: 
Израда годишњег извештаја 
Попуњавање упитника за чланове већа 
Просек одељења на крају школске 2014/2015 године 
Опомене на крају школске 2014/2015 године 
Разно 

Самовредновање рада  Успешно смо реализовали предвђене циљеве и задатке. Чланови 
актива сарађују се на изузетном добром нивоу. Поједини чланови су 
у контакту на недељном нивоу. 

Мере и предлози за 
унапређење рада у наредној  
школској години 

Желимо реализовати у наредној школској години више амбијенталне 
наставе. Приметили смо да ученици имају потешкоће у разумевању 
текста, зато морамо у следећој школској години више вежбати 
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разумевње текста. Планирамо да направимо различите интересантне 
задатке да побољшамо ове вештине ученика. 

 
 

3.8.4.2. Стручно веће страних језика   
3.8.4.2.1.Стручно веће енглеског језика   

           

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
ЗА ШК. 2014/15. 

Списак чланова(име 
председника и осталих 
чланова) 

Aна Кесеги Михајловић – председник актива 
Каролина Гајдош 
Леа Хуђка Рахел 
Силард Семи 
Изабела Јурчак 
Данијела Јурић 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 9,  одржано 6 
-Радни договор: планирано 0, одржано0 
-Рад на документацији: планирано 1, одржано 2 
-Праћење постигнућа: планирано.....0...., реализовано..2..... 
-Анализа, евалуација: планирано...0...., одржано...0..... 
-Учешће у раду других органа, извештавање :  планирано...0...., 
одржано..2...... 

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

1. 18.08.2014. Први састанак актива енглеског језика - 

договор о изменама које ћемо унети у глобалне и 

оперативне планове у нижим разредима, за 

наредну школску 2014/2015 годину. 

2. 19. 08.2014. Други састанак актива енг. Јез. – 

заједнички преглед нових глобалних и оперативних 

планова у нижим разредима, за наредну школску 

2014/2015 годину. 

3. 05.11.2014. Трећи састанак актива енг. Језика. – 

Решавање недоумица у вези индивидуалних 

планова стручног усавршавања за текућу школску 

годину. – новим колегама смо показали како требају 

да воде свој портфолио, део који је и нама јасан, али 

има делова које нисмо успели да попунимо, пошто 

нисмо добили за све упутство како и шта треба 

писати. 

4. 04.02.2015. Четврти састанак актива енг. Језика. – 

На већу актива су биле следеће тачке дневног реда: 

a) уџбеници за 2015/2016 школску годину 

b) одржавање отворених врата за родитеље 

c) одржавање огледних и угледних часова 

d) скупљање бодова за стручно усавршава на нивоу 

установе 

e) одржавање часова наставника виших разреда у 

одељењима четвртих разреда 

5. 23.04.2015. Пети састанак актива енглеског језика – 

На састанку су биле следеће тачке дневног реда: 

a) Попуњавање дневника промена 

b) Огледни и угледни часови 

 Гајдош Каролина 2015.03.18. 11:05. -  Nast. jed. - 
What time is it? 
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 Кесеги Михајловић Ана 17.03.2015. - Nast. jed. - 
Read and match: Professions 

 Хућка Леах Рацхел 24.04.2015. Nast. jed. – My 
clothes 

 Силард Семи 30. 04. 2015. Nast. jed. – Revision – 
Past Tenses, Words, Questions 

 Данијела Јурић 06.05.2015. Nast. jed. - 
Еntertainment 

 Изабела Јурчак 29.04.2015. Nast. jed. - 
Superlatives 

c) Разно 
6. 24.06.2015. Шести састанак актива енглеског језика 

– На састанку су биле следеће тачке дневног реда: 
 

a) Израда годишњег извештаја 
b) Попуњавање упитника за чланове већа 
c) Просек одељења на крају школске 2014/2015 године 
d) Опомене на крају школске 2014/2015 године 
1. Разно 

 
 

Самовредновање рада  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.  

Мере и предлози за 
унапређење рада у наредној  
школској години 

Имамо у плану да направимо групу на на друштвеној мрежи која ће 
нам олакшати сарадњу. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 158 

3.8.4.2.2.Стручно веће немачког језика  
 

 
           

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
ЗА ШК. 2014/15. 

                                                                                                                                          

Списак чланова  Мариа Урбан-Маргит, професор немачког језика и књижевности 
 Жужана Kокић Дели, професор немачког језика и књижевности, 
дипломирани филолог (германиста)-мастер 
Aнита Трукли, професор разредне наставе, положен Б2 испит немачког 
језика  
Анита Сабо, апсолвент на одсеку за германистику 
 

Број планираних и 
одржаних састанака  

Седница: планирано:4   одржано 4 
-Радни договор: планирано 4 одржано4 
-Рад на документацији: планирано- одржано- 
-Праћење постигнућа: планирано-, реализовано- 
-Анализа, евалуација: планирано- одржано- 
-Учешће у раду других органа, извештавање :  планирано-одржано- 

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

I. Седница стручног већа 29.08.2014 
Дневи ред: 

 
1. Уџбеници за школску 2014/15 годину 
2. Програм рада у нижим разредима 

Закључци: 
 

1. За предстојећу школску годину је и за 7.разред 
изабран нови уџбеник од издавачке куће 
Датастатус. Пошто смо били задовољни са досада 
коришћеним уџбеницима од исте издавачке 
куће. 

2. Израђен је план и програм учења страног језика 
за 3.разред основне школе. У следећој школској 
години учиће се немачки језик као први страни 
језик у 1. 2. и у 3. разреду уз помоћ лектора из 
Немачке.   

Мариа Урбан – Маргит 
 

II. Седница стручног већа 02.11.2014 
Дневни ред: 

1. Анализа рада на крају 1. Квартала 
2. Организација рада за време одсуства Аните Трукли 
3. Остало 

1. На крају првог квартала је дошло до промене  
чланова актива,уместо Жужане Кокић-Дели 
запослила се Анита Сабо апсолвенткиња на 
одсеку немачког језика и књижевности. Сарадња 
међу свих нас је веома важна и успешна. Ученици 
су постигли позитиван успех до краја првог 
квартала. 

2. Члан актива Анита Трукли  ће се боравити у 
Савезној Републици Неамчке од 1. Новембра 
2014 до 30. Новембра 2014. Посетиће школу 
Katholische Georgschule у Есену преко следеће 
организације: Pädagogische Austauschdienst 
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Nationale Agentur für EU-Programme im 
Schulbereich. Према томе Анита Сабо ће преузети 
виша оделења а Мариа Урбан Маргит ђе радити 
у нижим оделењима.  

3. 24.октобра 2014 године одржана је велика 
манифестација поводом Дана немачког језика и 
културе у нашој школи. Сви наставници су били 
ангажовани. Припремили смо програм, ученици 
из сваког оделења су учествовали у овом 
програму. Ученици осмих разреда су направили 
изложбу о немачким познатим личностима. 
Откривљена је постављена табла ,,Partnerschule“ 

на школској згради.  Програм је сним ен и 
налази се овде: 
https://www.youtube.com/watch?v=KcPzV3bjJrI 

III. Седница стручног већа                                21.02.2015 
Дневни ред: 
1. Анализа рада на крају првог полугодишта 
2. Презентација колегинице Анита Трукли о студијском 
путовању у Немачкој. 
3. Одабир уџбеника за школску 2015/2016 годину 
4. Организација школског такмичења 
5. Тешкоће у усвајању градива због штрајка 
Закључци: 
1. На крају првог полугодишта 2014/2015 године сви ученицу 
имају позитиван успех из немачког језика. Ученицима са ИОП и 
за ученке којима треба да се ради индивидуализовано је 
ураћена реананлиза рада. 
2. Анита Трукли је презентовала своје путовање у Немачкој 
(Hospitation für Lehreraustausch, Zentralstelle für Auslandswesen 
von 8.Nov.- bis 28. Nov. 2014.), посете у немачким школама и 
направила прве кораке да би дошло до сарадње између 
немачке школе и наше школе. 
3. Једногласно је доношена одлука да у вишим разредима ћемо 
радити од 5. до 8. разреда са уџбеницима Prima од издавачке 
куће Датасатус, Београд. 
4. У месецу фебруару треба да се организује школско 
такмичење за ученике осмих разреда. Договориле смо се о 
састављању теста за ово такмичење. 
5. Са додатном и допунском наставом смо регулисали 
предвиђено градиво из немачког језика за време штрајка. 
5. Школско такмичење          13.2.2015. 
Пласирани ученици: 
4. место Мијић Николина 
3.место Силађи Филип 
2. место Бунфорд Владимир 
1. место Хоки Бригита 
Калман Адам није се појавио на такмичењу. 

6. Општинско такмичење  28.2.2015. 
 
IV.Седница актива за немачки језик                   дана 23.март 2015. 
Дневни ред: 
1. Саопштење резултата са окружног такмичења 
2. Презентовање стручног путовања Анике Бајус 
3.Организовање школског такмичења читања на немачком језику 
4.Организовање исптивања ученика у пројекту за ПАШ-школе 
5.Примена новог приступа у учењу и настави укључењем у програм 

https://www.youtube.com/watch?v=KcPzV3bjJrI
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огледа 
Закључци: 
1. Ученица Бригита Хоки (8.1) је постигла прво место на окружном 
такмичењу са максимум број бодова стим се пласирала на републичко 
такмичење која ће се одржати 3.маја у Београду. 
2.Анико Бајус је презентовала своје путовање у Немачкој:Pilotprojekt: 
Deutsch: Abenteuer!, Donauschwäbische Kulturstiftung von 16.Febr. bis 21. 
Februar 2015.) Добили смо нове идеје за интересантнији приступ у настави 
страног језика. 
3. 31. марта 2015. године је организована такмичење читања на немачком 
језику. У овај пројекат су укључени ученици седмих разреда. Били је много 
заинтересоване деце. Изабране су Лаура Губик(7/ц) и Мила Прћић(7/2) . 
Оне ће представљати нашу школу 29. априла на градском такмичењу у 
О.ш.,,10. Октобар"у Суботици. 
4.Наша школа по први пут учествује у пројекту ПАШ-школе као школа где 
ће се полагати испити из немачког језика на нивоу А1/А2. Ученици осмих 
разреда ће изаћи на испите и провераваће се њихова компетенција 
разумевања писаног текста, разумевања слушаног говора, компетенција 
писања и компетенција говора. Пријавили су се 19 ученика из свих осмих 
разреда. Датум такмичења је планирано 16.маја 2015. 
5.Примена новог приступа учењу и настави укључењем у програм огледа 
осети се и у раду актива за немачки језик:Наш главни циљ је постао 
успостављање функционалних знања, мотивација за учење и кључна 
компетенција је комуникација на страном језику. 
Програм огледа нам је дала нашу слободу и сходно томе смо направиле 
промене у нашим оперативним плановима узимајући у обзир 
национални курикулум и предметни курикулум. 
Активирали смо се у ваннаставним активностима што наравно повезано и 
са ПАШ пројектом који је покренут у нашој школи ове школске године. 
Интензивирало се интеркултуралност. Деца са разичитим матерњим 
језицима имају исти циљ да науче страни језик немачки. То их повезује и 
заједно учествују на ваннаставним активностима. 
Олакшајућа околност је нам да допунску и додатну наставу остварујемо 
на основу школског програма а не  на основу месечних планова. 
Унапредила се сарадња ове школске године и међу ученицима. Примери 
добре праксе су вршњачко учење и интегративна настава. Резултати ових 
промена су мотивирани ученици. 
Фактор који нас ограничава је недостатак простора за рад. А додатна 
помоћ и подршка нам био још један наставник на часу или педагошки 
асистент поред ученика са ИОП-ом. Школа се конкурисала за добијање 
волонтера из Немачке државе и ми се надамо у то да ћемо успети да 
добијемо једног волонтера са немачким матерњим језиком, јер са њима 
смо већ сарађивали и имамо јако добра искуства. 
Наш циљ је развој самопоштовања и самопоуздања ученика, да се 
охрабри када треба да комуницира на немачком језику. Ми желимо да 
развијемо индивидуалне вредности и ставове уеника.Треба да радимо -
постепено. Само тако ће умети да се оспособи да оно што научи примени 
у свакодневном животу. 

Maria Urban Margit 

Самовредновање рада  Наш актив је успео да остварује све што је било планирано за 2014/2015 
школску годину. 

Мере и предлози за 
унапређење рада у 
наредној  школској 
години 

У наредној школској години планирамо још успешнију сарадњу уз 
волонтера изНемачке. 

 

 
3.8.4.3.Стручно веће математике 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ 
ЗА ШК. 2014/15. 

                                                                                                                                          

Списак чланова Александра Ступар Брујић-прецедница већа 
Жужана Бурањ,  
Јолана Гунић 
Александар Неорчић 
Зоран Марковић 
Атила Порколаб 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 17,  одржано 12, 
-Радни договор: планирано 5, одржано  4, 
-Састанак: планирано 7, одржано 4, 
-Рад на материјалу: планирано 4, одржано 4 

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

1. Израда Годишњег плана Већа 
2. Договор у вези са учешћем на стручним семинарима 
3. Извештај председника Стручног већа са састанка Педагошког 

колегијума одржаног 28. 10. 2014: 
- Потребно је да се сваки члан већа упозна са 

Гоидшњим планом рада школе који је усвојен на 
седници Школског одбора 12. 9. 2014. 

- На нивоу Стручног већа потребно је усвојити план 
писмених и контролних задатака као и распоред 
додатне и допунске наставе; 

- Потребно је израдити план стручног усавршавања 
тако што ће сваки члан Стручног већа израдити 
лични план усавршавања; 

- Наставници су упознати са обавезом да и у овој 
школској години одрже по један огледни (угледни) 
час што је предвиђено и Школским развојним 
планом; 

- Веома би било корисно да чланови већа користе 
Рефлексивни практичар и Смернице са семинара 
Развионица (први као помоћ у самовредновању, а 
други као помоћ у осавремењивању наставног 
процеса); 

4. Извештај председника Стручног већа са састанка Педагошког 
колегијума и тима за самовредновање одржаног 16.4.2015. у 
20 часова: 

- На састанку колегијума усвојени су предложени 
ИОП-и.На састанку Педагошког колегијума и тима за 
самовредновање донета је одлука да се тим за 
самовредновање прошири члановима Педагошког 
колегијума због могуће посете тима просветних 
саветника ради процене реализације огледа 
Развионица. 

- У наредном периоду наставници који нису морају да 
одрже угледне/огледне часове, што је предвиђено 
Годишњим планом рада школе.Часовима ће 
присуствовати председник Стручног већа, чланови 
тима за самовредновање и колеге. 

5. Упознавање са кључним документима – задатак код куће 
6. Попуњавање дневника промена и дискусија:  

- Наставници су имали задатак да ишчитају и попуне 
Дневник промена који су претходно добили 

- Наставници су заједно ишчитали и оценили сваку 
тачку у Дневнику прмена уз образложење. 
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Самовредновање рада  Ефективни, активни, продуктивни 

Мере и предлози за 
унапређење рада у наредној  
школској години 

 
----------- 

 

 
3.8.4.5.Стручно веће природних наука  
 
          

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ 
ЗА ШК. 2014/15. 

                                                                                                                                          

Списак чланова(име 
председника и осталих 
чланова) 

Председник:  Жужана Паточ- проф. биологије 
Чланови: 

 Етел Зуберец – проф. биологије 

 Кларика Цинклер – проф. хемије 

 Горан Андрић- проф. биологије 

 Милорад Ковачевић – проф. физике 

 Флоријан К. Лашанц -проф. физике 

 Милена Павловић- проф. биологије 

 Анита Тот- информатика, физика 
 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 4,  одржано : 4 
-Радни договор: планирано: 4, одржано: 4 
-Рад на документацији: планирано : 2, одржано: 2 
-Праћење постигнућа: планирано: 2, реализовано: 2 
-Анализа, евалуација: планирано: 2, одржано: 2 
-Учешће у раду других органа, извештавање :  планирано......., 
одржано........ 

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

Седницe: 
1. Седница 
1. Договор о врстама и распореду активности чланова стручног већа у 
току наредне школске године.                               
2. Сваки наставник треба да одржи један огледни час у току школске 
године.                             
3. Заједнички критеријуми  на иницијалном и годишњем тестирању.       
Контрола усвојених стандарда сваког месеца.  
4. Договор чланова стручног већа о планираним слободним 
активностима врстама и називу секција, о времену и учесталости 
држања слободних активности, допунских и додатних часова.           
5. Треба примењивати заједничке критеријуме оцењивања.                      
6. Чланови већа су дали  свој предлог о планираним семинарима за 
наредну школску годину. 
 
2. Седница 
1. Треба обавестити родитеља након друге негативне  оцене из неког 
предмета.            
2. Треба примењивати заједничке критеријуме оцењивања.                      
3. У наредном периоду још више треба радити са талентованом 
децом. 
4. Треба да планирамо огледне часове у наредном периоду. 
 
3.  Седница 
Заједничке одлуке стр. већа о значају и квлитету програма огледа.  
Има позитивних промена у току примене огледа. 
Проценом садржаја  документа оквир националног курикулума 
установили смо да су информације углавном јасне, садржаји су 
релевантни, текст има едукативну и употребну вредност за наставу. 
 



 

 163 

4. Седница 
1.Анализа успеха ученика по предметима ( физика, хемија, 
биологија). Негативне оцене, ученици упућени на разредни и 
поправни испит. 
Реализовани часови слободних активности, додатних и допунских 
часо- ва. Ефекти допунских часова. 
Резултати на такмичењима из појединих предмета 
2. Анализа реализованих видова стручног  усаврша  вања наставника 
у установи и ван установе. 
3. Анализа нивоа остварености стандарда и циљева редовне наставе, 
оцена усвојености програма по разредима. 
4. Ученици којима се ради индивидуализовано, ученици са којима се 
ради по ИОП-у. 
5. Упутства за сачињавање годишњих извештаја. 
 
Радни договор: 
-иницијални тестови а ваннаставне активности 
-организција слободних активности, допунске и додатне наставе 
-анализа успеха из природних предмета на крају првог полугодишта 
-анализа успеха из природних предмета на крају 3. квартала 
 
Праћење постигнућа: 
-анализа резултата на крају првог и другог полугодишта 
 
Анализа и евалуација: 
-анализа и евалуација рада стручног већа за природне науке на крају 
првог и другог полугодишта 
 
Рад на документацији: 
-израда годишњег плана рада стручног већа за природне науке 
-израда ивештаја о реализацији рада стручног већа за природне 
науке 
 

Самовредновање рада  Планиране активности смо реализовали. 
Учествовали смо на разним такмичењима и постигли смо добре 
резултате из свих предмета. 
Били смо на разним семинарима. 
 

Мере и предлози за 
унапређење рада у наредној  
школској години 

Треба сарађивати са осталим стручним активима и тимовима. 
-Више корелације међу предметима 
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3.8.4.6.Стручно веће друштвених наука  
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ 

ВЕЂА А ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

 

Председник актива: Балинт Ласло  

Чланови актива: Роберт Хербут, Рудолф Вајс, Ана Хергут Хегедиш, Миленко Илин, 

Хермина Ковач, Кристијан Бодић, Дејан Новаковић, Емин Кукач, Ноеми Кирањ 

Врста 

активности 

Опис 

програма/активности 

Време и 

место 

Начин 

реализација 

Носиоци 

реализаци

ја 

Учесници/сарадници 

Састанак 

 

1. Прeдлoг o усвajaњу 

плaнa рaдa aктивa зa 

шкoлску 2014/2015. 

гoд. 2. Рaд учeничких 

сeкциja из прeдмeтa 

кojи припaдajу aктиву 

3. Oпрeмљeнoст 

нaстaвним срeдствимa 

и мaтeриjaли пoтрeбни 

зa нaстaву 4. Нaбaвкa 

уџбeникa зa oву 

шкoлску гoдину 5. 

Утврђивaњe 

минимaлних зaхтeвa зa 

свe рaзрeдe у 

oцeњивaњe учeникa 6. 

Tумaчeњe Прaвилникa 

o oцeњивaњу учeникa 

 

31. август 

2014. 
Разговор 

Чланови 

актива 
Чланови актива 

Састанак 

 

1. Кoрeлaциja 

нaстaвних сaдржaja и 

уjeднaчaвaњe мeтoдa 

рaдa 2. Сaврeмeни 

oблици нaстaвe 3. 

Teмa : Oцeњивaњe у 

нaстaви jeзикa и 

писмeни рaдoви 

учeникa 4. Aнaлизa 

успeшнoсти учeникa у 

прoцeсу учeњa 5. 

Oргaнизaциja 

дoпунскe нaстaвe зa 

врeмe зимскoг 

рaспустa  

 

28. 

октобар 

2014. 

Разговор 

Председни

к актива и 

чланови 

актива 

Чланови актива 

 

 

Састанак 

 

1. Teмa : Групни рaд 

учeникa – 

oргaнизaциoнa питaњa 

2. Критeриjуми 

  Разговор 

Председни

к актива и 

чланови 

актива 

Чланови актива 
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oцeњивaњa и њeгoвe 

кoмпoнeнтe 3. 

Упoтрeбa нaстaвних 

срeдстaвa у нaстaви 

друштвeних прeдмeтa 

4. Припрeмe зa 

тaкмичeњa учeникa –

aнaлизa рaдa са 

ученицима на додатној 

наст. 

 

Састанак 

 

1. Aнaлизa 

успeшнoсти учeникa у 

прoцeсу учeњa2. 

Aнaлизa дo сaдa 

кoришћeник уџбeникa 

и нaстaвних срeдстaвa, 

избoр уџбeникa зa 

нaрeдну шкoлску 

гoдину, списaк 

пoтрeбa зa нaрeдну 

шкoлску гoдину3. 

Aнaлизa плaнoвa O-В 

рaдa 4. Пoднoшeњe 

извeштaja o рaду 

aктивa у прoтeклoj 

шкoлскoj гoдини и 

прeдлoг тeмa зa 

нaрeдну шкoлску 

гoдину 

 

  Разговор 

Председни

к актива и 

чланови 

актива 

Чланови актива 

Седница: планирано – 4 , одржано – 4  

Рад на документацији: планирано – 4 , одржано – 4  
 

 
3.8.4.7.Стручно веће вештина  
  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ 
КУЛТУРЕ ЗА ШК. 2014/15. 

                                                                                                                                          

Списак 
чланова(име 
председника и 
осталих чланова) 

АТИЛА  ШАЛАТА (председник), ТАМАШ  ШАНДОР, НОРА  ЕВЕТОВИЋ, ХЕРМИНА 
ГАЛ/НАТАША СКЕНДЕРОВИЋ/ АРПАД  БЛАШКО 

Број планираних 
и одржаних 
састанака  

Седница: планирано:  8 ,  одржано 8 
-Радни договор: планирано  10 , одржано 10 
-Рад на документацији: планирано 1, одржано2. 
-Анализа, евалуација: планирано 10 , одржано 10 . 

Преглед свих 
активности, 
закључци са 
састанака и 
извештај о 
реализованим 

Све договорене активности смо у потпуности реализовали са позитивним приступом 
ученика и на задовољство аудиторијума. 

Врста 
активности 

Опис програма/активности 

Радни састанак Договор око програма за пријем првака и за концерт поводом 
почетка веронаучке школске године у катедрали. 
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активностима.   Хор и 
оркестар 

Пријем првака (музичко,ликовно) тамбурашки оркестар, пано 

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 Дан Немаца 
(музичко,ликовно) тамбурашки оркестар, пано 

Радни састанак Договор око програма за Божићни концерт 
Хор и оркестар Божићни концерт 

(музичко) тамбурашки оркестар 
Цитрашки 
оркестар 

 
    Дан месне заједнице 

Хор и оркестар Концерт на Келебији(музичко) тамбурашки оркестар 
Хор и оркестар Божићни концерт 

Хор и оркестар 
Радни састанак Анализа успеха ученика 
 
Радни састанак 

 
Договор око програма Свети Сава 

Хор и оркестар 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   Договор , анализа успеха ученика 

 

Самовредновање 
рада  

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. 

Мере и предлози 
за унапређење 
рада 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. 
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3.8.4.8.Стручно веће физичког васпитања 
          

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ЗА ШК. 2014/15. 

Списак чланова Наталија Тадић – председник 
Маја Прћић 
Шандор Јухас 
Шандор Чикош 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 9,  одржано 7 
-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, 
закључци са састанака и 
извештај о реализованим 
активностима.  

1. Предлог о усвајању плана рада актива за школску 2014/2015. год. 
2. Договор око организовања спортског дана за Дан школе 
3. Договор око спортске недеље 
4. Анкета и одабир спортске гране 
5. Тестирање ученика 
6. Спортска недеља 
7. Општинско такмичење у пливању 
8. Општинско такмичење из одбојке 
9. Републичко такмичење у пливању 
10. Општинско такмичење у малом фудбалу за девојчице и за дечаке 
11. Анализа постигнутих резултата у првом полугодишту 
12. Присуствовање зимским семинарима 
13. . Корективно педагошки рад са ученицима који имају лоше 
држање тела 
14. Договор о предстојећим општинским такмичењима 
15. Такмичење „Лига Су шампиона“ у малом фудбалу 
16. Спортска недеља 
17. Договор око организације опроштајне утакмице између осмака и 
наставника 
18. Дан изазова 
19. Пролећни крос 
20. Додела похвалница и посебних диплома за ученике осмих 
разреда 
21. Анализа рада и сумирање резултата за школску 2014./2015. 
годину 

Самовредновање рада  Након сваког часа, вредновање рада од стране ученика и наставника. 

Мере и предлози за 
унапређење рада у наредној  
школској години 

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. 

 

 
3.8.4.9.Стручно веће за техничко и информатичко образовање 
           

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИНФОРМАТИКА И 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШК. 2014/15. 

                                                                                                                                          

Списак чланова(име 
председника и осталих 
чланова) 

Тот Анита – председник актива 
Бало Золтан, Јесенски Тибор,  

Брандт Невен, Брандт Слободанка,  

Динчић Кристина 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 9,  одржано 9 
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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 

3. Иновације 

 

ОКТОБАР 
 

1. Праћење реализације усвојеног плана рада 

2. Коришћење савремених наставних средства 

3. Разно 

 

НОВЕМБАР 
 

1. Анализа постигнутих резултата на крају првог квартала 

2. Проблематика везана за припремање ученика за 

такмичења разних нивоа 

3. Стручно усавршавање стручног већа 

 

ДЕЦЕМБАР 
 

1. Оствареност планираних активности од почетка школске 

године 

2. Анализа успеха ученика на крају полугодишта из ТИО и 

Информатике 

3. Разно 

 

ФЕБРУАР 
 

1. Разматрање задатака за 2. Полугодиште 

2. Припреме и одабир ученника за такмичења разних нивоа 

3. Организација школског такмичења из ТИО и Информатике 

4. Разно 

 

МАРТ 
 

1. Реализација такмичења на општинском нивоу 

2. Анализа постигнутих резултата на такмичењу 

3. Разно 

 

АПРИЛ 
 

1. Задаци за окружна такмичења  

2. Анализа успеха на крају 3. Квартала 

 

МАЈ 
 

1. Анализа и сумирање остварености годишњег плана 

2. Анализа постигнутих резултата на такмичењима 

3. Разно 

 

ЈУН  
 

1. Шта учинити за побољшање наставе у следећој школској 

години 

2. Израда годишњег извештаја стручног већа 

3. Разно 

 

Самовредновање рада  Чланови актива сарађују се на изузетном добром нивоу. Ученици су 
веома заинтересовани, и воле предмет. Радове увек изводимо до 
краја и увек пратимо актуелна збивања из области технике и 
технологије. 

Мере и предлози за 
унапређење рада у наредној  
школској години 

Ученици напредовају ако имају адекватан пробор за сваки час,  ако 
што мање користимо фронталу наставу и ако користимо нова сазнања 
што смо савладали на предаванјем "развионица". 
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3.9 ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ АКТИВА ШКОЛЕ 
 
3.9.1. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма за шк. 2014/15. год.  
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  
ЗА ШК. 2014/15. 

Списак чланова Преседник:  
Tимea Чикoш – прoфeсoр рaзрeднe нaстaвe, прeдсeдник Aктивa зa рaзвoj шкoлскoг 
прoгрaмa 
Чланови:  
Maргaрeтa Уршaл – пeдaгoгшкoлe, стручни сaрaдник 
Aнгeлa Кoвaчeвић – прoфeсoррaзрeднe нaстaвe, прeдсeдник рaзрeднoг вeћa првoг 
рaзрeдa 
Бриндзa Mирoслaвa – прoфeсoррaзрeднe нaстaвe, прeдсeдник рaзрeднoг вeћa другoг 
рaзрeдa 
Вeснa Рудић – прoфeсoррaзрeднe нaстaвe, прeдсeдник рaзрeднoг вeћa трeћeг рaзрeдa 
Кaтa НaђВaргa – прoфeсoррaзрeднe нaстaвe, прeдсeдник рaзрeднoг вeћa чeтвртoг 
рaзрeдa 
Ирсa Исић – прoфeсoррaзрeднe нaстaвe, прeдсeдник рaзрeднoг вeћa чeтвртoг рaзрeдa 
НeвeнБрaндт – прoфeсoртeхничкoгиинфoрмaтичкoг oбрaзoвaњa, прeдсeдник рaзрeднoг 
вeћa пeтoг рaзрeдa 
Зoрaн Maркoвић -  прoфeсoр мaтeмaтикe, прeдсeдник рaзрeднoг вeћa шeстoг рaзрeдa 
НoeмиКирaљ – прoфeсoрмaђaрскoг jeзикa, прeдсeдник рaзрeднoг вeћa сeдмoг рaзрeдa 
РoбeртХeрбут – прoфeсoргeoгрaфиje, прeдсeдник рaзрeднoг вeћa oсмoг рaзрeдa 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 6, одржано 3 
-Радни договор: планирано 6, одржано 6 
-Рад на документацији: планирано 10, одржано 10 
-Праћење постигнућа: планирано 4, реализовано 4 
-Анализа, евалуација: планирано 4, одржано4 
-Учешће у раду других органа, извештавање:  планирано 4, одржано 4 

Врста 
активност
и 

Опис програма/активности Време  
и место  

Начин 
реализације 

Носиоци 
програма 

Учесници  

Седница 
1. 

На првом састанку смо 
изабрали руководиоце 
(председника актива, 
заменика, записничара), 
детаљно се упознали 
садржајем Школског 
програма, прегледали 
постојећи Школски 
програм , прегледали и 
утврдили делове 
докумената које треба 
допунити или 
изменити и 
поделили задатке у 
оквиру Актива за сваког 
члана. 

22.8.2014., 
информатички 
кабинет 

разговор предедник 
актива 
 

представници 
стручног већа 

Седница 
2. 

Упознали смо се са дописом 
Министарства Просвете везано за 
школе Вежбаонице, детаљно се 
упознали са националним и 
предметним курикулумом, 
размотрили  и упознали се са 

16. 4. 2015., 
учионица 

разговор предедник 
актива 
 

представници 
стручног већа 
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дневником промене, затим 
разматрали о задацима за све 
чланове Актива. 

Седница 
3. 

Договори у вези дневника промена 
које је потребно попунити за 
Развионицу и израда плана нацрта за 
допуну Школског програма (анекс) 

25.4.2015.,  
ПП служба 

разговор предедник 
актива 
 

педагог школе 

Радни 
договор 

Током сваке одржане седнице смо се 
договорили о задатцима поједница и 
о начинима остваривања циљева.   

током сваке 
седнице 

разговор председник 
актива 

представници 
стручног већа 

Рад на 
документ
ацији 

Прегледан је и одштампан материјал 
за  

током целе 
школске године 

рад на 
документа-
цији 

председник 
актива 

ПП служба 

Начин праћења остваривања активности: 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 
рада у наредној  школској години 

Предложене су мере и предлози за унапређивања рада Актива, нпр. 

 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.9.2.Извештај о раду Стручног актива за школско развојно планирање  

 
Чланови актива: 
Председник: Лидија Миланковић – професор разредне наставе 
Чланови: Весна Вајс – директор; Маргарета Уршал – педагог; Изабела Сабо Секе – психолог; Радмила 
Новичић – професор разредне наставе; Атила Порколаб – инжењер информатике; Рита Николић – 
професор разредне наставе; Кларика Цинклер – професор хемије; Милица Панић– представник Ђачког 
парламента; Анастазија Толди – представник локалне самоуправе; Немања Броћиловић – представник 
савета родитеља. 
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Актив за Развојно планирање током школске 2014/2015. године имао је следеће задатке: 
 израда Годишњег плана рада актива за школску 2014/2015. год.; 
 израда новог Развојног плана за период од септембра 2014. до септембра 2018. год.; 
 израда Акционог плана за школску 2014/2015. год.; 
 упознавање чланова колектива са садржајем Развојног плана, Акционог плана за школску 

2014/2015. годину, као и са извештајем о реализацији Развојног плана за школску 2013/2014. 
год.; 

 представљање новог Развојног плана, Акционог плана за школску 2014/2015. год. и Годишњег 
извештаја за школску 2013/2014. год. члановима Школског одбора и Савета родитеља. 
 

У оквиру израде Годишњег плана рада актива дефинисани су задаци актива, циљеви које је 
потребно постићи тим задацима, као и методе за њихово остваривање.  На основу Закона о 
основама система образовања и васпитања у септембру месецу израђен је нови Развојни план за период 
од септембра 2014. до септембра 2018. год. Такође је израђен Акциони план за предстојећу школску 
годину којим су прецизно дефинисани задаци. 

Чланови колектива су на првом педагошком колегијуму упознати  са детаљним садржајем 
Развојног плана и Акционог плана који су и усвојени.  

Нови Развојни план, Акциони план и Годишњи извештај су у септембру месецу представљени 
Савету родитеља. Чланови Савет родитеља нису имали никакве примедбе на представљене документе. 
Исти планови и извештај представљени су Школском одбору који такође није изнео никакве примедбе и 
у целости га је усвојио.  

У јануару месецу Школском одбору представљен је полугодишњи извештај реализације 
Развојног плана за школску 2014/2015. год. 

Наведени задаци актива за Школско развојно планирање реализовани су у оквиру четири 
састанка које је актив одржао током школске 2014/2015. год. Два састанка Актива нису одржана због 
штрајка. 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 августу месецу и поднеће га 
Школском одбору као и члановима колектива. 
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. 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2014./2015 

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. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊE НАСТАВНИКА 
ЦИЉ: Едукацијом наставника подизање квалитета поучавања и учења, 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 
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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. 

У току школске 2014./2015 године од 99 наставника и учитеља њих 47 (47,48%) су 

сачинили план стручног усавршавања који се налази у њиховом портфолију. 

 Наши запослени посетили су различите семинаре који су били од користи за 

унапређивање наставе и учења у нашој школи. Најзначајнији семинар у претходној 

школској години јесте пројекат „Развионица“. На овом семинару било је 105 учесника од 

којих 2 из реда просветних инспектора и 2 из реда чланова Школског одбора. 

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 њима је присуствовао веома мали број 

запослених. 

Прилози: Школска евиденција и уверења о учешћу на семинарима налази се код заменика 

директора. Преглед посећених семинара налази се у прилогу овог документа. 

Препоруке: У наредном периоду сви запослени треба да израде индивидуални план 

стручног усавршавања.  

ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ – РАЗМЕНА ИСКУСТАВА СА КОЛЕГАМА 
Активности: 

- Одржавање угледних и огледних часова (минимум 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 2014./2015 године одржано је 92 угледна/огледна часа, од тога 52 у 

нижим одељењима и 40 у вишим одељењима. Сви  часови су одржани уз примену неких 

од савремених метода рада, као и уз примену диференцираног облика рада.  

Угледним/огледним часовима присуствовале су колеге (91,92%) које су уједно и 

сачиниле протокол посете часова.  

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 
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прописима. Наставници почетници су такође учествовали у реализацији 

угледних/огледних часова. У протеклој школској години било је 8 приправника, који су 

након положеног приправничког испита упућени на полагање испита за лиценцу. 

           Учитељи ментори су одржали 4 огледна часа студентима са Педагошког факултета у 

Суботици. Поред огледних часова студенти су са својим менторима реализовали још 38 

часова (19 часова математике и 19 часова природе и друштва). 

Прилози: Писане припреме наставника и протокол посете угледних/огледних часова 

налазе се у архиви стручне службе. Такође списак одржаних часова се налази у прилогу 

овог документа. 

Детаљни извештај о раду са студентима налази се код ментора-координатора. 

Препоруке: Даље наставити са одржавањем часова у циљу побољшања комуникације 

међу наставницима и у циљу унапређења наставе. 

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 

васпитно-образовном процесу; 
- Примена диференцираног рада у свакодневној пракси; 
- 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“ су делимично 

реализовани. Наставници и учитељи су се трудили да наставу унапреде применом 

пројктне методе, тематских дана и наставе која је усмерена ка развијању компетенција. 

              Велики број наставника је завршило обуку „ИКТ“, што им је омогућило да наставу 

осавремене уз примену нових технолошких комуникација. У просеку око четири часа 

недељно су одржали уз помоћ савремених наставих средстава и материјала који су 

добијени преко пројекта „Развионица“. 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 претходне године побољшали смо сарадњу са Интересорном комисијом, 

специјалном школом „Жарко Зрењанин“ и Центром за социјални рад. 

             У току школске 2014./2015 године израђено је 27 ИОП – а. Од тога 10 (ИОП 1 – 8; 

ИОП 2 -2) у вишим одељењима и 17 (ИОП 1 – 7; ИОП 2 -10) у нижим одељењима. Такође 

је побољшана сарадња са родитељима ових ученика. Ни за једног ученика није израђен 

ИОП 3. 

Прилози: Израђени ИОП и ревизије се налазе у стручној служби. 

Препоруке: Наставити даљи рад на интезивирању сарадње са родитељима, као и на 

реализацији задатака постављених пројктом „Развионица“. У наредној школској години 

неопходно је снимање стања и ученика за које треба сачинити ИОП 3. 

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 орјентације са ученицима 7. и 8. 

разреда; 
- Реализација програма школског 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 

тестирања ученика у осталим разредима; 
- Анализа резултата ученика на завршном испиту и годишњем тестирању. 

Реализовано-исходи, промене које су се десиле у циљној популацији 

          Око 50 % наставника је реализовало програм учење – учења са својим ученицима, 

као и организацију часова наставе на различите начине: организовање часова активне 

наставе, рефератске наставе, истраживачке наставе, пројектне наставе... Такође 50 % 

наставника је оспособљавало ученике за самооцењивање како сопственог рада тако и рада 

других ученика. 

         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, избор најбољег друга, „Кутија поверења“, израђени су 

плакати на тему „На њих смо поносни“ и реализован је пројекат „Различитост сади 

заједништво гради“ усмерен на неговање мултикултуралности. Такође су реализоване 

радионице са проблематичним ученицима 6. разреда у сарадњи са психологом из дневног 

центра за социјални рад. 

         Успешно је спроведен петофазни модел професионалне орејнтације са ученицимма 7. 

и 8. разреда, уз препоруке Тима да се у наредној школској години ипак део радионица 

реализује суботом због недостстка времена и простора у току радне недеље. 

         У оквиру задатка који се односио на реализацију програма заштите животне средине 

ученици 8. разреда су учествовали у пројекту „Енергија је свуда око нас“. 

         Успешно је испланирано и спроведено завршно тестирање ученика 8. разреда. Од 138 

ученика 1 ученик није изашао на завршно тестирање. У свим одељењима нижих разреда 

спроведено је годишње тестирање ученика, док у вишим разредима годишње тестирање се 

спровело свега 24 наставника. 

         Крајем августа месеца у подручној школи реализован је десетодневни програм учења 

српског језика и припреме за школу у сарадњи са ромским асистентом. 

Прилози: Извештај о реализацији петофазног модела професионалне орјентације налази 

се у стручној служби, као и извештај тима за заштиту ученика од злостављања и 

занемаривања. 

Препоруке:  У наредном периоду потребно је спроводити више активности које се односе 

на заштиту ученика од злостављања и занемаривања. Потребно је побољшати процедуру 

око пријаве, вођења и евиденције васпитно-дисциплинских поступака. Такође је потребно 

организовати активности које се односе на побољшање наставног процеса. 

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: 



 

 175 

- 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 

             У школској 2014./2015 години од укупног броја деце у нижим одељењима 

слободне активности је похађало 574 ученика што је 96,47%. Као и претходих година, 

највећи број деце похађа слободне активности из области ликовне културе. У вишим 

одељењима слободне активности је похађало 334 ученика што је 57,78 %.  

            Због штрајка просветних радника нису одржани сви планирани пројекти у нашој 

школи. Најзначајни и највећи пројекат је био „Различитост сади заједништво гради“ који је 

усмерен на неговање мултикултуралности и спроводио се већ трећу годину за редом, али 

овај пут уз финансијску подршку ЕХО (Екуменске хуманитарне организације) и Ромског 

едукативног центра. Врло су успешно реализоване активности предвиђене пројектом, а 

завршница пројекта је била организована као велика приредба посвећена 

мултикултуралности, 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 мултикултуралности.  

            Током школске године одржана је два пута недеља школског спорта и неколико 

спортских манифестација у циљу неговања толеранције. 

Прилози: Документација о пројекту налази се у стручној служби. 

Препоруке: Наставити неговање толеранције међу ученицима. Више се посветити 

реализацији различитих пројеката који негују мултикултуралност. 

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 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 ове школске године планирано је 9 Дана отворених врата од којих је одржано 

7. У нижим одељењима родитељи су посетили 50 часова, док у вишим свега 2.  

          74% наставника одржало је јавни час за родитеље. Свега 13 наставника је 

организовало креативне радионице за родитеље. 14 наставника је у сарадњи са 

родитељима организовало заједничку радну акцију родитеља и наставника на уређењу 

школе и школског дворишта.  
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         Настављена је сарадња са Учитељским факултетом у Суботици. Студенти су и ове 

школске године били на двонедељној пракси код учитеља ментора. 

        Успешно је настављена сарадња са предшколским установама у циљу промовисања 

школе и школских активности. Предшколци су са својим васпитачима посетили школу и 

упознали се са учитељима.  

         Настављена је еурорегионална срадња са школом из Сегедина где су наши ученици 

учествовали на ликовном конкурсу и на такмичењу у народном певању. Школе из Арада и 

Темишвара су нас позвале, али нисмо били у могућности да се одазовемо позиву због 

недостатка материјалних средстава.  

Прилози: Детаљни преглед посећених часова родитеља се налази у прилогу овог 

документа. 

Препоруке: Интезивиритати сарадњу са школама из Сегедина, Арада и Темишвара и 

наставити активности које су усмерене на отварање школе ка широј друштвеној заједници. 

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 ове школске године имала добру сарадњу са штампаним медијима.  

Чланци о нашој школи објављивани су у „Суботичким новинама“, „Просветном прегледу“, 

„Тандрчку“... 

        Израђен је веб сајт школе на којем се налазе важне актуелности. Редовно се ажурирају 

подаци и на фејсбук страници наше школе, која је веома посећена. Такође је израђена 

лична карта школе и лапорело који је отштампан двојезично у 2000 примерака који ће 

служити као промотивни материјал школе. 

Прилози: Веб сајт школе, лапорело и штампани медији. 

Препоруке: Даље наставити промоцију школе путем медија.  

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 

        Формиран је пројектни тим школе. Директорка Весна Вајс је била најактивнија, често 

је учествовала у ТВ емисијама, давала изјаве за РТ Војводине и за средства информисања 

националних мањина. Више пута су објављивани чланци у Суботичким новинама и 

другим медијима. 

Прилози:  

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. 

НАБАВКА САВРЕМЕНЕ НАСТАВНЕ ТЕХНИКЕ, АПАРАТА И ОПРЕМЕ 

Циљ:  Улагање у простор и опрему у циљу стварања услова за безбедан боравак ученика и 
запослених и квалитетније наставе. 

Активности: 

- Испорука опреме која је требована у оквиру пројекта „Развионица“; 
- Стављање набавњене опреме и апарата у функцију. 

Реализовано-исходи, промене које су се десиле у циљној популацији 

          Од септембра 2014. до марта 2015. године испоручена је опрема која је била 

требована у оквиру пројекта „Развионица“.  Добијеном опремом осавремењени су 

кабинети за музичку културу, хемију, биологију, математику, географију, техничко и 
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информатику, ликовну културу као и сала за физичко. Све подручне школе су такође 

добиле наручену опрему. 

Након инспекцијског прегледа, делегација Европске уније која је контролисала пројекат 

сатвила је у рад сва добијена средства. 

Прилози: Детаљни преглед добијене опреме се налази у евиденцији код заменика 

директора. 

Препоруке: У наредном периоду потребно је интезивирати коршћење добијене опреме. 

ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ЗАПОЧЕТОМ ДЕЛУ ЦЕНТРАЛНЕ ЗГРАДЕ 
Реализовано-исходи, промене које су се десиле у циљној популацији 

             Израђен је финансијски план за завршетак радова на започетом делу централне 

зграде. Школа је конкурисала, али је 24.4.2015. одбијена од стране Управе за капитална 

улагања АПВ. 

Прилози: Финансијски план и потребна документација за конкурс налази се код 

директора. 

Препоруке: Школа ће и у наредном периоду конкурисати како би добила потребна 

финансијска средства. 

ОГРАЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА У ОБЈЕКТУ У ШАБАЧКОЈ УЛИЦИ 
Реализовано-исходи, промене које су се десиле у циљној популацији 

Овај задатак није реализован због недостатка финансијских средстава. 

Препоруке: Школа ће се трудити да у наредном периоду реализује овај план уколико буде 

било финансијских средтсва. 

ИЗГРАДЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ИГРАЛИШТА У ДВОРИШТУ У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗГРАДИ 
Реализовано-исходи, промене које су се десиле у циљној популацији 

Молба за иградњу игралишта је поднета, међутим због поплава конкурс је одложен до 

даљњег. 

Препоруке: Школа ће се трудити да у наредном периоду реализује овај план уколико буде 

било финансијских средстава. 

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 програм радионица, 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; 
- Израда функционалног распореда дежурства наставника на одморима у школским  

зградама  и двориштима  школе; 
Реализовано-исходи, промене које су се десиле у циљној популацији 

           На Наставничким већима разговарано је о стратегији побољшања безбедносне 

ситуације у школи. Разматрали смо потребу школског полицајца. Све камере видео 

надзора су пргледане и поправљене. Редовно су вођени записници о евиденцији 

насилничког понашања међу ученицима. Није извршено мини истраживање међу 

ученицима. Добили смо средтсва за увођење видео надзора на Келебији. 

Прилози:  

Препоруке: У наредно периоду радити на побољшању безбедносне ситуације у школи. 
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3.10 ОРГАНИ ШКОЛЕ- ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ТИМОВА ШКОЛЕ 
3.10.1.Тим за самовредновање 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
ЗА ШК. 2014/15. 

Списак чланова Председник: Маргарета Уршал 
Чланови тима : Сања Тонковић, Данијела Летовић, Јесенски Габор, Хућка 
Леа, Бурањ Жужана, Дунаи Атила, Андреа Сикора 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 5,  одржано 4 
-Радни договор: планирано 5, одржано 5 
-Рад на документацији: планирано 10 сати, одржано 20 сати 
-Праћење постигнућа: планирано 4, реализовано 4 
-Анализа, евалуација: планирано 4, одржано 4 
-Учешће у раду других органа, извештавање :  планирано 4, одржано 2 

Врста активности Опис програма/активности Време  
и место  

Начин 
реализације 

Носиоци 
програма 

Учесници  

Састанак Избор руководства тима и 
записничара, доношење 
плана рада тима и израда 
плана за отклањање 
недостатака из претходног 
периода, као и плана 
самовредновања за 2014/15. 
год. 

Септембар 
ППС 

Разговор, 
договор 

Председник Чланови Тима 

Састанак Подела обавеза и задужења 
унутар тима и израда нацрта 
докумената за 
самовредновање 

Октобар  
ППС 

Разговор, 
договор 

Председник Чланови Тима 

Састанак Разговор о плановима у 
вредновању и измене у 
нацрту докумената, 
разматрање вредновања 
огледа - РАЗВИОНИЦА 

Април 
ППС 

Разговор, 
договор 

Председник Чланови Тима 

Радни договор Разматрање дневника 
промена ЗВКОВ и план 
анкетирања Актива, тимова, 
већа и план посете и 
евиденције 
угледних/огледних часова 

Април 
ППС 

Разговор, 
договор 

Председник Чланови Тима 

Радни договор Дневник промена и обрасци 
за прикупљање података 

16.4.2015. 
ППС 

Разговор, 
договор 

Председник Чланови Тима 

Рад на 
документацији  

Сумирање података из 
дневника промена 

Мај и јун 
15 сати 
ППС 

Сумирање 
података 

Председник Чланови Тима 

Рад на 
документацији 

Праћење постигнућа ученика 
на пробним ЗИ, ЗИ и 
тестирањима у 4. и6. разреду 

Током шк. 
године 

Анализа, 
разговор 

Председник Чланови Тима 

Рад на 
документацији 

Анализа и евалуација 
постигнућа ученика 

Током шк. 
године 

Анализа, 
разговор 

Председник Чланови Тима 

Извештавање Извештавање на Педагошком 
колегијуму везано за дневник 
промена 

16.4.2015. Извештај Председник - 

Састанак Подношење извештаја о раду 
тима и писање целокупног 
извештаја о реализацији 
плана самовредновања током 
2014/15. године. 

јун 
ППС 

Разговор, 
договор 

Председник Чланови Тима 
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Начин праћења остваривања активности: Континуирано, а 4 пута детаљна анализа докумената и 
прикупљених података везаних за вредновање огледа - 
РАЗВИОНИЦА 

Носиоци праћења : Тим 

Самовредновање рада  Тим је ове школске године радио у суженом саставу и део посла везаног за 
вредновање области настава и учење као и постигнућа ученика није у 
потпуности урађен на начин како је то било планирано. Због штрајка 
просветних радника и обавеза тима везаних за пројекат Развионица и 
његово вредновање од стране ЗВКОВ није реализован планирани број 
састанака са пл. дневним редом.  

Мере и предлози за унапређење 
рада у наредној  школској години 

У наредној школској години потребно је више едукације чланова тима и 
њиховог ангажовања у самом раду тима, као и озбиљније схватање овог 
сегмента рада школе.  

 
 

 
3.10.2.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у школској 2014/15. год. 

 

Чланови:  

Председник: Сабо Секе Изабела, психолог 
Чланови: Каролина Гајдош, Агнеш Дудаш, Светлана Михајловић, Хермина Ковач, Немања 
Броћиловић преставник родитеља, Убори Ласло, Представник општине 
 

Активност Eвалуација Време и 

место 

Начин Носиоци Учесници 

Упознавање са правилима 

понашања у школи, 

правилником о 

дисциплинској и 

материјалној 

одговорности ученика, 

Конвенцијом о дечјим 

правима, ненасилном 

комуникацијом 

Остварено у 

потпуности 

Септембар Предавање, 

разговор, 

радионички 

рад 

Од. старешина,  

Ђачки 

парламент, Тим 

за заштиту уч. од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

стручна служба 

ученици, 

родитељи 

Oтварање и састављање 

одговора на ученичка 

анонимна писма из кутије 

поверења 

Остварено, 

ангажовање часне 

сестре је умногоме 

олакшало рад 

стручне службе у 

односу на раније 

године, кад смо то 

радиле саме 

месечно Писмо, листа 

одговора 

Психолог и 

вјероучителјка 

Хермина Ковач 

ученици 

Школска акција избора  

водећег ученика сваког 

одељења - Најбољи друг - 

проглашење 27. јан. 

Остварено. Раније у 

неким одељењима 

критеријуми исбора 

су били нејасни- 

зато смо разрадили 

материјал за ОС о 

критеријумима. И 

ове године је било 

нејасних избора али 

мање него раније. 

Октобар-

јануар 

 

Разговор, 

гласање, 

проглашење 

Од. старешине,  

од. заједнице, 

руководство 

школе 

ученици 

Разговори о насиљу са 

ученицима, и њиховим 

родитељима, појачан 

васпитни рад 

Остварено али још 

треба радити на 

евидентирању истог.  

Континуира

но 

 

Разговор, 

договор, 

саветодавни 

рад 

Вођење 

евиденције 

Од.стар., стручна 

служба, 

родитељи, 

дисципл. 

комисија, 

одељењска 

заједница 

ученици, 

родитељи 

Радионице -ненасилна 

комуникација, 

Остварену уз 

сарадњу Марине 

Март-мај Радионички 

рад, разговор, 

Стручна служба, 

психолог из 

Пробламат

ични 
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конструктивно решавање 

проблема, посредовање у 

ситуац. насилног 

понашања  

Парежанин- 

психолосшкиљре из 

ЦСР 

договор дневног центра 

ЦСР Суботица 

ученици 6. 

разреда 

Израда плаката на тему 

превенција насиља, 

конструктивно решавање 

проблема,начини 

комуникације и сл. 

У потпуности 

остварено 

Октобар-

Дечија 

недеља 

Радионички 

рад, разговор, 

договор, 

израда плаката 

Координатори 

ђачког 

парламента, 

наставници 

ликовног 

васпитања, 

стручна служба 

ученици 

Сарадња са релевантним 

институцијама у 

сузбијању и превенцији-

Центар за социјални рад, 

Здравствени центар, 

дневни центар, одељење 

за малолетничку 

делинквенцију 

Остварено, сарадња 

са ЦСР је 

интенѕивирана а  са 

осталим 

институцијама је и 

до сада била 

задовољавајућа 

Континуира

но по 

потреби 

Састанци у 

ЦСР 

Извештавање, 

разговор  

Стручна служба, 

директор, 

чланови 

школског тима, 

одељењски 

старешина 

Стручњац

и из 

институци

ја 

Извештавање 

наставничког већа, савета 

родитеља, школског 

одбора 

Остварено Јануар/фебр

уар, јул 

Презентација, 

разговор 

Председник 

Тима 

наставниц

иродитељи 

Анализа  остварености 

годишњег плана, предлог 

мера за наредни период 

остварено Јануар, јун Разговор, 

договор 

Тим за заштиту 

уч. од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

наставниц

и 

Превенција насиља и 

злостављања на интернету 

Остварено април Предавање, 

презентација, 

разговор 

МУП Суботица, 

Тим за заштиту 

уч. од насиља, 

од. стар. 

ученици 

Евалуација предузетих 

акција смањивања 

насиља, извештај о раду 

 остварено Јануар, 

август 

анализа, 

података, 

сачињавање 

приказа, 

извештаја 

Председник 

Тима 

наставниц

и 

 

 

У току школске године евидентирано је 52 (прошле године је био 64) случаја насиља 
а од тога 8 тежа случаја насиља 

 

Врста 

насиља и 

место 

Учесници Предузети кораци Ефекти предузетих мера 

Физичко  

насиље у 

учионици 

Ученик 6. 

разреда над 

ученицом 

6. разреда 

септембар 

Обавештен: одељењски старешина, 

директор, родитељи, обављен разговор у 

педагошко-психолошкој служби, одржан 

дисциплински поступак, спроведен 

појачан васпитни рад и изречене 

васпитно-дисциплинске мере 

Постигнут увид од стране починиоца и 

није имао више прекршаја тог типа 

(насиље) међутим рад са жртвом  није био 

задовољавајући јер су га родитељи 

исписали на крају школске године и 

напоменули су да имају утисак као да 

роми имају већа права него друга деца.  

Инцидент је био неиспровоциран, ромско 

дете је без разлога и повода шутнуо у 

вилицу дете из другог разреда у његовој 

учионици где је ушао без дозволе 

Физичко 

насиље на 

ходнику 

школе  

Ученик 7. 

разреда над 

ученицом 

7. разреда 

септембар 

    Обавештени: одељењске старешине, 

директор, педагог, психолог, родитељи, 

обављен разговор у педагошко-

психолошкој служби, одржан 

дисциплински поступак, спроведен 

појачан васпитни рад и изречене 

васпитно-дисциплинске мере.  

Насиље на најмањи повод. 

Постигнут увид, измирење. Ученици су из 

истог одељења и није било више 

конфликата међу њима 

Физичко Ученик 7. Обавештени: одељењске старешине, Насиље на минималан повод. Починиоц је 
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насиље на 

ходнику 

школе  

разреда над 

ученицом 

7. разреда 

септембар 

директор, педагог, психолог, родитељи, 

обављен разговор у педагошко-

психолошкој служби, одржан 

дисциплински поступак, спроведен 

појачан васпитни рад и изречене 

васпитно-дисциплинске мере. 

исти као у претходном случају, повод исто 

тако минималан. Дисцплински поступак је 

за оба случаја вођен заједно, (десиле су са 

10 дана разлике) јер отац је привремено 

био ван града. Кад се отац вратио и 

поступак је одрађен, а и дете се смирило. 

Његова претерана раздражљивост се 

смањила, а рађено је са њим на реаговању 

када је фрустриран 

Физ насиље 

на 

игралишту 

школе 

октобар 

Ученик 6. 

Разреда (С) 

гурнуо 

ученика 6. 

Разреда (М) 

испред 

љуљашке 

Жртва је збринута, а кад се касније 

жалио на мучнину позвана је хитна 

помоћ. Дете је добио потрес 

мозга.Обавештени су родитељи одељ. 

старешине руководство ПП служба. 

Вођен васпитно дисциплински поступак, 

обавештена полиција. Вршиоц тврди да 

је случајно, сведоци да је намерно. 

Није постигнут увид. Вођен је појачани 

васпитни рад. Изречена је васпитно 

дисциплинска мера. И даље је упао у 

невоље. У договору са мајком.на крају 

школске године је преписан у другу 

школу 

Физ насилје 

у 

свлачиониц

и 

Децембар 

Ученик 4. 

Разреда 

шутнуо 

дечака 2. 

Разреда у 

гениталије  

Обавештен учитељ, родитељи, родитељи 

однели дете код лекара, учитељ и 

педагог су разговарали са децом о 

случају о могућим последицама. Вођен 

је васпитно дисциплински поступак, 

спроведен појачани васпитни рад 

Постигнут увид. Ви ше није било насиља 

међу овим ученицима, нити сличних 

шутања у одељењу. 

 Ученик 5. 

Разреда 

донео нож 
у школу 

Нож одузет, позван је родитељ и 

полиција. Одржано је предавање МУП-а 

„Безбедно детињство“ 

 

 Ученик 8. 

Разреда 

донео нож 
у школу 

Нож одузет, позван је родитељ и 

полиција. Ученику ово већ није први пут 

да ради непромишљене ствари, и раније 

је донео палицу- и то наводно због 

страха од навијача противничке екипе 

које среће успут. Ученику је забрањен 

долазан на опроштајну журку. 

 

Физичко 

насиље на 

часу 

физичког 

јун 

Ученик 4. 

Разреда над 

учеником 

из 

пралелног 

4. разреда 

Ударац шаком испод ока. Повреда 

настала током гуркања током фудбалске 

утакмице за последњи дан школе. 

Обавештени су родитељи, управа школе, 

социјални радник у дечијем диспанзеру. 

Пошто је то био последњи дан школе 

није било могућности да се спроведе 

појачани васпитни рад 

Постигнут је увид, ученик починиоц се 

покајао, није имао намеру да повреди 

ученика.  

        

 

Од свих евидентираних случајева само један је био међу девојчицама, и једном је родитељ претио 

деци. У 51 случајева су вршиоци насиља дечаци. (жртва 2 пута наставник, осам пута девпјчица, у 42 

случајева дечак. 

 

У 6 случајева је вршиоц из одељења на мађарском језику, а у 44 случајева ученик који наставу 

похађа на српском језику 

 

Школа је појачала дежурство, организовала радионице у школи а и у сарадњи са дневним центром 

Центра за Социјални Рад за дечаке 6. Разреда. 

 

Председник: Сабо Секе Изабела - психолог 
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3.10.3.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за инклузивно 
образовање у школској 2014/15. год. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                      
ЗА ШК. 2014/15. 

Списак чланова  Председник: Силвиа Шили, проф. разредне наставе 
Чланови: Маргарета Уршал, педагог, Изабела Сабо Секе, психолог, 
Елвира Лилић, проф. разр. наставе, Слободанка Брандт, професор 
техничког и информатичког образовања. 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 5,  одржано 3 
-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 
активности 

Опис 
програма/активности 

Време  
и место  

Начин 
реализације 

Носиоци 
програма 

Учесници  

Састанак Избор руководиоца – 
председника Тима и 
заменика  и доношење 
Плана рада Тима и 
Подела обавеза и 
задужења 

Септембар 
ППС 

Дискусија, 
разговор 

Тим Чланови 
тима 

Састанак Разматрање ученика 
који ће ове школске 
године радити по ИОП-
у и којима је потребна 
додатна подршка 

Септембар 
ППС 

Дискусија, 
Разговор, 
анализа 

Тим Чланови 
тима 

Састанак Планирање средстава 
потребних у раду са 
децом код којих се 
примењује ИОП 

Септембар 
ППС 

Разговор Тим Чланови 
тима 

Радни 
састанак, 
договор 

Актив 1. и 5. разреда,  
(Упутства учитељима за 
иницијална мерења и 
сачињавање 
педагошког профила 
деце, прелиминарни 
разговор са 
родитељима,  
сакупљање  података и 
потребне 
документације од 
логопеда, лекара итд.) 

Септембар 
ППС 

Дискусија, 
Разговор, 
анализа 

Тим Учитељи 
првих 
разреда и ОС 

Радни 
састанак, 
договор 

Разговор са 
родитељима ученика-
кандидата (сагласност) 
–за ИОП 

Септембар 
ППС 

Разговор ОС и стручни 
сарадник 

Родитељ  

Радни 
састанак, 
договор 

Формирање тимова за 
израду ИОП за сваког 
ученика (1. разреди, 5. 
разреди) 

Септембар 
ППС 

Дискусија, 
разговор 

ИОП тимови Учитељи, ОС 
и наставници 

Радни Анализа предлога, Септембар Анализа, Тим Чланови тим-
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састанак, 
договор 

прикупљене 
документације и 
иницалних мерења 
учитеља о деци којој је 
потребан ИОП. 

ППС Дискусија, 
разговор 

а 

Радни 
састанак, 
Рад на 
документа
цији 

Подношење извештаја 
о раду ИОП Тимова за 
свако дете 
појединачно- ИОП 
урађени 

Октобар 
ППС 

Дискусија, 
разговор 

Тим Учитељи, ОС 

Састанак Родитељски састанак у 
одељењу 

Октобар Излагање, 
разговор 

Учитељи, ОС родитељи 

Стручно 
предавање 

„Деца и млади са 
сметњама у развоју у 
савременом друштву - 
интеграција, инклузија 
и делузија“ 

24.10.2014. Присуство  Изабела Секе 
Сабо 

Конференц
ија 

„Различити смо“ Јоги 
удружење, сметње 
ученика - дислексија 

27.10.2015. Присуство ОШ 
„Мајшански 
пут“ и Јоги 
центар 

Изабела Секе 
Сабо 

Састанак Доношење ИОП – 
усвајање 

28.10.2014. Договор, 
излагање и 
усвајање 

Координатор Чланови 
Педагошког 
колегијума 

Састанак Представљање 
инклузивних 
механизама који 
подстичу инклузивну 
праксу у заједници 

4.11.2014. Представљање, 
излагање, 
разговор, 
размена 
искуства 

ЦЗСР 
Суботица, 
Едукативни 
центар Рома 

Изабела Секе 
Сабо и 
Маргарета 
Уршал 

Округли 
сто 

Оснивање МИО на 
локалу   

24.11.2014. Промоција 
локалне мреже 

МИО  Изабела Секе 
Сабо и 
Маргарета 
Уршал 

Округли 
сто  

МИО на локалу – 
„Поглед на ИО из 
другог угла“ – 
родитељи и ученици 

27.11.2014. Презентације и 
излагање 

МИО локал Изабела Секе 
Сабо и 
Маргарета 
Уршал, Шили 
Силвија 

Конференц
ија 

Дијагностика и развој 
компетенција  

27.11.2014.  Презентације и 
излагање 

Учитељски 
факултет на 
мађарском 
језику 

Изабела Секе 
Сабо, 
Пољаковић 
Кираљ 
Ђенђика 

Изложба Обележавање 
међународног дана 
особа са 
инвалидитетом и 
изложба ликовних 
радова  

8.12.2014. Презентација 
радова и 
додела 
награда 

МИО на 
локалу и ОШ 
„Соња 
Маринковић
“ 

Шили 
Силвија и 
ученик Сабо 
Рац Алберт 

Радни 
састанак, 
договор, 
Рад на 
документа

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

8. – 19. 
12.2014. 

Анализа, 
Дискусија, 
разговор 

ИОП тимови Родитељи и 
реедукатори 
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цији полугодиште 

Састанак Усвајање ревизије ИОп-
а 

26.12.2014 Договор, 
излагање и 
усвајање 

Координатор Чланови 
Наставничког 
већа 

Састанак Састанак ИО тима „ 
Инклузија Рома“  

10.1.2015. Припрема за 
разговор са 
просветном 
саветницом 
Ксенијом 
Лишчевић 

Тим Директорица
, Лидија 
Миланковић, 
Гордана 
Јурић, 
Радмила 
Ђукић, Зорка 
Куљић 

Састанак Доношење нових ИОП-
а за 2. полугодиште - 
усвајање 

11.1.2015. Договор, 
излагање и 
усвајање 

Координатор Чланови 
Наставничког 
већа 

Радна 
посета 

Посета просв. 
саветнице Ксеније 
Лишчевић  и чл. МИО 
на локалу Бранке 
Бешлић 

29.1.2015. Посета 
часовима, 
анализа, 
разговор, 
дискусија, 
предлози за 
будући рад, 
саветовање, 
преглед 
документације 

ИО ТИМ Учитељи  

Рад на 
документа
цији 

Сређивање 
документације везане 
за ИОП 

Март Преглед, 
одлагање, 
сређивање 
досијеа 
ученика 

Маргарета 
Уршал и 
Силвија 
Шили 

- 

Округли 
сто 

Инклузија Рома на 
северу Војводине 

20.3.2015.  Представљање 
резултата 
пројекта 

Едукативни 
центар Рома 

Изабела Секе 
Сабо 

Округли 
сто 

ЕУ пројекти за Роме, 
ПГФ 

25.3.2015. Представљање 
могућности 
сарадње са 
суседним 
државама 

Асоцијација 
студената 
Рома из 
Новог Сада и 
делегација 
из Републике 
Хрватске  

Маргарета 
Уршал 

Састанак 
Актива 
стручних 
сарадника 

Презентација 
транзиционих планова 
„Карика која недостаје“ 
 

1.4.2015.  Презентација, 
разговор 

ЦИП Београд 
Весна 
Златаревић 

Изабела Секе 
Сабо и 
Маргарета 
Уршал 

Округли 
сто 

„Унапређење 
образовања у Србији 
кроз развој мреже 
подршке ИО“ 

14.5.2015. Презентација, 
разговор, 
дискусија 

МИО локал Изабела Секе 
Сабо и 
Маргарета 
Уршал 

Конференц
ија 

Представљање 
резултата пројекта 
„Карика која недостаје“  

1.6.2015. Презентација МИО локал Тим и група 
наставника и 
учитеља и 3 
ученика 

Радни 
састанак, 

Анализа успеха ученика 
који раде по ИОП-у на 

1. – 5. 6. 
2015. 

Анализа, 
Дискусија, 

ИОП тимови Родитељи и 
реедукатори 
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договор, 
Рад на 
документа
цији 

крају 2. полугодишта и 
ревизија ИОП-а, израда 
нових ИОп-а за 2. 
полугодиште 

разговор 

Састанак Усвајање ревизије ИОп-
а 

19.6.2015. Договор, 
излагање и 
усвајање 

Координатор Чланови 
Наставничког 
већа 

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 

3.7.2015. Договор, 
анализа, 
писање 
извештаја, 
предлози 

Координатор Чланови 
тима 

Начин праћења остваривања 
активности: 

Континуирано, детаљна анализа на кварталу и полугодишту 
сачињавања ИОП-а и ревизије и извештаја о раду. 

Носиоци праћења : Координатор Шили Силвија и педагог  Маргарета Уршал. 

Самовредновање рада  Тим за ИО ради вредно и иако нисмо имали реализоване акредитоване 
обуке као што смо планирали, веома много смо се стручно усавршавали 
ван установе на разним конференцијама, округлим столовима и 
стручним предавањима. Имамо веома много ИОП-а 30. 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, не због њихове несарадљивости, већ због 
временског усклађивања.  

Мере и предлози за унапређење 
рада у наредној  школској години 

Потребно је у наредној шк. год. проширити тим и реализовати кратку 
обуку за писање профила, иоп плана и ревизије коју препоручујемо да се 
реализује пре почетка шк. год. 
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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 ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
ЗА ШК. 2014/2015. ГОДИНУ 

Списак чланова Председник: Сузана Буројевић 
Чланови Тима: Маргарета Уршал,Изабела Секе Сабо, Етел Зуберец,                              
Золтан Бало, Кларика Цинклер, Милица Чубрило, Шандор Тамаш,                              
Атила Порколаб, Теодора Петраш, Роберт Хербут, Миле Илин,               Милорад 
Ковачевић, Наталија Тадић 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 5,  одржано 2 
-Радни договор: планирано 2, одржано 2 
-Рад на документацији: планирано 2, одржано 2 

Врста 
активности 

Опис програма/активности Време  
и место  

Начин 
реализације 

Носиоци програма Учесници  

Састанак Израда плана ПО, припрема 
радионица 

21.11.2014.г., 
Канцеларија 
стручне службе 

разговор Педагог, психолог, 
председница Тима 

Чланови Тима 

Радни 
договор 

Преглед Плана за ПО и 
преглед радионица и 
предстојећих обавеза 

25.11.2014.г., 
Канцеларија 
стручне службе 

дијалог Психолог 
председница Тима 

Психолог 
председница 
Тима 

Састанак Извештај о реализацији до 
сада одржаних радионица 

24.3.2015.г., 
Канцеларија 
стручне службе 

разговор Педагог, психолог, 
председница Тима 

Чланови Тима 

Радни 
договор 

Преглед Плана за ПО и 
преглед радионица и 
предстојећих обавеза 

1.12.2014.г., 
Канцеларија 
стручне службе 

дијалог Психолог 
председница Тима 

Психолог 
председница 
Тима 

Начин праћења остваривања активности: извештавање, дијалози и разговори 

Носиоци праћења : Маргарета Уршал, Изабела Секе Сабо 

Самовредновање рада  Ове године је рад Тима за професионалну оријентацију био непотпун услед 
штрајка просветних радника, па су све активности предвиђене за ову школску 
годину минимализоване и у већој мери неостварене. Када је штрајк завршен, 
преостало је недовољно времена за остваривање и реализацију планираних 
активности (због предстојећих такмичења и других обавеза 
наставника/ученика), па су ученици остали ускраћени за већи број радионица 
(у већини разреда урађено је првих 8-9 радионица).  

Мере и предлози за унапређење 
рада у наредној  школској 
години 

Потребно је изабрати мањи број радионица које би се лако могле реализовати 
са ученицима 7. и 8. разреда, а које би биле ефектне и од велике помоћи у 
одабиру будућег занимања.  
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  
 
Програм професионалне оријентације у школској 2014/2015. 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. 
 
Похађање часова на којима се реализовао Програм ПО (у даљем тексту часове ПО, прим. аутора)  био 
је добровољан, а заинтересовани ученици 7. и 8. разреда донели су сагласност својих родитеља и 
обавезали се на редовно похађање. 
 
Ученици су у првом полугодишту редовније долазили него у другом, а редукованост читавог Програма 
ПО узрокован је и штрајком просветних радника који је захватио крај првог и почетак другог 
полугодишта. Из тог разлога није остало много времена ни простора за реализовање радионица 
(ученици и наставници су се спремали на такмичења, као и за полагање завшрног испита). 
 
У сарадњи са Стручном службом направљена је листа радионица које би биле ефектне, а које би се 
могле реализовати током текуће школске године. Међутим, из поменутог разлога, одржан је мали 
број радионица (најчешће на часовима одељењског старешине). 
 
Почетком другог полугодишта одржан је родитељски састанак родитеља ученика 8. разреда и 
психолога школе (Изабела Секе Сабо). На њему су родитељи информисани о важним корацима при 
избору будућег занимања ученика, приказан им је циљ ПО, а имали су и могућност разговора са 
психологом и разредним старешинама. 
 
Осим одржаних радионица, ученици 8. разреда посетили су Сајам образовања, дане отворених врата 
у  средњим школама а присуствовали су и презентацијама средњих школа које су се одржавале у 
нашој школи и у средњим суботичким школама. 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, заједно са одељењским старешинама, са родитељима. 
 
 
Суботица, 6. 7. 2015. године                                                        Извештај саставила: 
Сузана Буројевић 
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3.11. Чланови и извештаји комисија школе  
3.11.1. Комисија за екскурзије  

 

Ове школске године нисмо организовали екскурзије 
 
3.11.2.Комисија за културну и јавну делатност  
Чланови комисије: Магда Фехервари/ Весна Вајс – директор, Шандор Тамаш – проф. 
музичке културе, Атила Шалата – проф музичке културе, Арпад Блашко – проф. 
ликовне културе, Нора Еветовић – проф. ликовне културе, Теодора Петраш и Ноеми 
Кираљ – професори мађарског језика.   

Опис програма 
/активности 

Време  Место  Начин  Носиоци  

Дочек првака 29. август Школа, 
фискултурна 
сала 

Представа: 
мали хор,  оркестар, 
рецитовање песме, 
народни лес, модерни 
плес, 
кићење фискултурне 
сале(чланови Актива 
ликовне културе) 

Чланови 
комисије 
 

Св. миса у 
цркви Св. 
Терезије 

14. 
септембар 

Црква Св. 
Терезије 

Присуствовање и 
учествовање у миси (хор и 
оркестар)  

Чланови 
комисије 

Дан школе 21. 
септембар 

Школа 
 

Предавање о животу и делу 
Сечењија Иштвана на 
првом часу и Крос РТС-а 

Професори, 
чланови 
комисије и 
Спортски савез 
Србије 

Дечја недеља 7-11. 
октобар 

Школа Организација Дечје недеље  Чланови 
комисије 

Сунчана јесен 
живота 

Новембар Геронтолош
ки центар и 
Месне 
заједнице 

Представа, 
мали хор рецитовање 
песама 
 

Чланови 
комисије 

Поссета 
Народном 
позоришту на 
мађарском 
језику 

новембар Народно 
позориште  - 
Népszínház 

Гледање представе Mágnás 
Miska 

наставници,чла
нови комисије, 
ученици 

Посета 
представи 
„Ема“ 

6.децемба
р 

Дечје 
позориште  

Одлазак у Дечје позориште 
на гледање представе ЕМА 
у изведби деце из 
Драмског студија Раичевић 

Наставници, 
чланови 
комисије 

Божићна 
представа 

Децембар Школа Представа: 
велики хор, 
мали хор,  оркестар, 
рецитовање песама, 
народни лес, модерни 
плес, 
кићење фискултурне сале 

Чланови 
комисије 
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(чланови Актива ликовне 
културе) 

Божићни 
вашар 

децембар школа/хол 
школе, 
1.спрат 

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

Чланови Ђачког 
парламента и 
њихови 
координатори. 
 

Дан Светог 
Саве 

27. 
јануар 

Школа, 
фискултурна 
сала 

Представа: 
велики хор, 
мали хор,  оркестар, 
рецитовање песама, 
кићење фискултурне сале 
(чланови Актива ликовне 
културе) 

Чланови 
комисије 

8. март март школа Представа 
мали хор,  оркестар, 
рецитовање песама, 

Чланови 
комисије 

Пројекат Етно-
дани 
 
 
 

март школа тимови ученика окупљени 
око националних заједница 
које предтављају, мали и 
велики хор, оркестар, 
наставници-координатори 

наставници-
координатори 
пројекта 

Ускршњи 
вашар  

април школа/хол 
школе, 
1.спрат 

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

Чланови Ђачког 
парламента и 
њихови 
координатори. 

Дан мајки мај школа Представа 
мали хор,  оркестар, 
рецитовање песама, 

Чланови 
комисије 

Републичко 
такмичење 
мађарског 
језика и 
правописа 

јун школа Представа: 
велики хор, 
мали хор,  оркестар, 
рецитовање песама, 
народни плес,  
кићење фискултурне сале 
(чланови Актива ликовне 
културе) 

Чланови 
комисије 

Испраћај осмих 
разреда 

06. јун Школа, 
фискултурна 
сала 

Представа: 
велики хор, 
мали хор,  оркестар, 
рецитовање песме,  
народни лес, модерни 
плес, 
кићење фискултурне сале 
(чланови Актива ликовне 
културе) 

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, пцихолог 
     Маргарета Уршал, педагог 
                Одељењске старешине осмих разреда 
 

У основној школи „Сечењи Иштван“ у Суботици, школске 2014/2015 године, 
завршни испит је полагало свих 138 ученика осмих разреда који су завршили школску 
годину 73 на мађарском наставном језику и 65 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 6 одељења 8. разреда. Три 
одељења на мађарском наставном језику:  
 8/а – 24 уч. 
 8/б – 25 уч. 
 8/ц – 24 уч. 
три одељрња на српском наставном језику:  
 8/1 – 23 уч. 

8/2 – 23 уч. 
 8/2 – 19 уч.  
      138    уч.  
 
Једна ученица из 8.а разреда се разболела, зато је тест из математике и комбиновани 
тест урадила у болници са комисијом. 
Један ученик из 8.1 одељења није изашао на завршни испит јер је први дан закаснио 
више него што је дозвољено по упутству Министарства. Он и још један ученик из 
Севернобачког округа су Завршни испит полагали у нашој школи у августу. 
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 2014/2015 школску годину 

Због доношења Уредбе школске 2014/2015 године конкурси су расписани на одређено 
време, само ради замене запослених. 
Расписани су следећи конкурси: 

18.09.2015.  
конкурс за директора школе 

26.09.2014. 
професор географије 
за рад у одељењима у којима се настава изводи на српском наставном језику 
на одређено време, односно до повратка запосленог са руководеће функције 
са 100% радног времена– ради замене запосленог Башић Пајице. 
Одлуком директора примљен је Ласло Балинт. 
 
професор српског језика и књижевности  
за рад у вишим одељењима у којима се настава изводи на мађарском наставном језику 
на одређено време, односно до повратка запосленог са руководеће функције 
са 100% радног времена – ради замене запослене ВајсВесне.  
Одлуком директора примељена је Буројевић Сузана. 
професор разредне наставе  
за рад у одељењима у којима се настава изводи на мађарском наставном језику 
на одређено време, односно до повратка запослене са функције помоћник директора школе 
са 100% радног времена – ради замене помоћника директора Бурањ Ирене 
Одлуком директора примљена је Чикош Тимеа. 

20.11.2014. 
професор српског језикаи књижевности 
на одређено време – ради земене одсутне запослене преко 60 дана, до повратка запослене 
са послова помоћника директора, а најдуже до 31.08.2015. за рад у одељењима на српском 
наставном језику 
са 40% радног времена– ради замене Чубрило Милице. 
Одлуком директора примљена је Градиншћак Луна. 
 

10.02.2015. 
професор српског језикаи књижевности 
на одређено време – ради земене одсутне запослене преко 60 дана, до повратка запослене 
са породиљског одуства, за рад у одељењима на српском наставном језику 
са 60% радног времена – ради замене Огњеновић Милице. 
Одлуком директора примљена је Градиншћак Луна. 
 
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 Бозоки Рите. 
Одлуком директора примљена је Миланковић Паулина. 
 

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. 
 
 

27.04.2015. 
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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 запослене Рожа Сикора Андрее 
Одлуком директора примљена је Буквић Далиборка.  
 
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. 2014/15. 

Списак чланова Председник : Зорка Куљић (професор разр. наставе) ; 
Чланови : Бало Золтан ( проф. техничког образовања), Кривек Ема (професор 
разр. наставе), Ковачевић Салма Ангела (професор разр. наставе), Дунаи Атила 
(професор разр. наставе), Дудаш Агнеш (библиотекар), Неорчић Александар 
(наставник математике), Бурањ Ирен (помоћник директора). 

Број планираних и 
одржаних састанака  

-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  

27.8. 
2014. 
 
учионица 

предлагање, 
договарање 

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

Остали 
чланови 
комисије 

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

8.9. 
2014. 
 
учионица 

анализа и 
сумирање 
података 

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

Председници 
стручних већа 
нижих и 
виших 
разреда 

Радни 
договор 

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

6.10. 
2014. 
 
учионица 

предлагање, 
израда  
формулара 

Дудаш Агнеш, 
Дунаи Атила, 
Зорка Куљић 

Бурањ Ирен 

Рад на 
материјалу 

Анализа и сумирање 
добијених података о 
употреби и исправности 
наставних средстава 

22.12. 
2014. 
 
учионица 

анализа и 
сумирање 
података 

Бало Золтан, 
Кривек Ема, 
Зорка Куљић, 
Дунаи Атила 

Наставници 
школе 

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. 
 

15.12. 
2014. 
 
учионица 

договарање, 
предлагање 

Пеновац Рожа, 
Зорка Куљић 

Школски 
одбор 
Управа Школе 
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Рад на 
материјалу 

Пописна комисија врши попис 
 
 
 
 
 

29.12. 
2014. 
 
школске 
зграде 

пописивање, 
унос 
података у 
рачунар, 
групни рад 

Зорка Куљић, 
Дунаи Атила, 
Неорчић 
Александар 
 

Кривек Ема, 
Бало Золтан, 
Ковачевић 
С.Ангела, 
Дудаш Агнеш 

Радни 
договор 

Израда извештаја о попису 
 
 
 

29.1.  
2015. 
 
учионица 

израда 
извештаја 
сумирање 
података, 
 

Зорка Куљић, 
Пеновац Рожа 

Бурањ Ирен 

Састанак Анализа и сумирање 
добијених података о 
употреби и исправности 
наставних средстава 
 

23.6. 
2015. 
 
учионица 

анализа и 
сумирање 
података 
групни рад 

Кривек Ема, 
Дунаи Атила, 
Зорка Куљић, 
Бало Золтан, 
Ковачевић 
С.Ангела, 
Дудаш Агнеш 
 

 

      

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.Веома 
сам задовољна радом свих чланова Комисије за инвентар. 

Мере и предлози за 
унапређење рада у наредној  
школској години 

Предлог за наредну школску годину: Формулар за попис инвентара допунити 
ситним инвентаром, а попис започети раније пошто су наставници заузети 
писањем администрација на крају првог полугодишта. 

 

 
3.11.6.Комисија за јавне набавке  
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015 године 
На основу потреба за набавку услуга и добара у 2015.години директор школе је расписао 
Позив за следеће јавне набавке 

1. Јавна набавка велике вредности ЂАЧКА УЖИНА 

као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача „Пролеће“ из Суботице; 
2. Јавна набавка мале вредности ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ШКОЛЕ 

као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача „GENERALI OSIGURANJE“ д.о.о. 
филијала  Суботица; 

 
3. Јавна набавка мале вредности НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача ЕПС „Снабдевање“ д.о.о. из Београда 
 
          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 2014/2015. 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 

Опис 
програма/активности 

Време  
и место  

Начин 
реализације 

Носиоци 
програма 

Учесници  

1.радни 
договор 
 

планирање .08.2014. 
 

договор Чланови 
комисије 

 

2.састанак 
 
 

Сакупљање 
документације  првака 
и контрола старијих- 
одстрањивање папира 
ученика који су 
напустили школу 

09.2014. Сакуплјаванје 
и преглед 
документације  

Чланови 
комисије 

Разредне 
старешине 
 

 Допуна документације 
и праћење 
флуктуације. Уписа – 
исписа ученика 

континуирано 
 

Преглед 
документације 
и ажурираље 
списка  

Бурањ 
Ирен 

Разредне 
старешине 
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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 
  

 Српскиј (мат) мађарски (мат) српски ј. (немат) страни језик математика 

Р
А

ЗР
ЕД

 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст
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р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

∑-1 1080 1080 0 720 720 0 288 288 0 720 720 0 1800 1800 0 

∑-2 900 900 0 900 900 0 360 360 0 720 717 3 1800 1800 0 

∑-3 1080 1080 0 900 900 0 540 540 0 792 790 2 1980 1980 0 

∑-4 900 900 0 720 720 0 432 431 1 648 646 2 1620 1620 0 

∑-1-4 3960 3960 0 3240 3240 0 1620 1619 1 2880 2873 7 7200 7200 0 

 

 
свет око нас 

природа и 
друштво ликовна к.  Музичка к. Физичко в 

Р
А

ЗР
ЕД

 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст
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р
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о

 

н
ео
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ва

р
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о
 

п
л
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и

р
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о
 

о
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ва
р
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о
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ео

ст
ва
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о
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л
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и
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о
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р
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о
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ео
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р
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о
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л
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и
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о
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р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

∑-1 720 720 0 0 0 0 360 360 0 360 360 0 1080 1080 0 

∑-2 720 720 0 0 0 0 720 719 1 360 360 0 1080 1080 0 

∑-3 0 0 0 792 793 0 792 792 0 396 396 0 1188 1188 0 

∑-4 0 0 0 648 648 0 648 648 0 324 324 0 972 972 0 
∑-1-

4 1440 1440 0 1440 1441 0 2520 2519 1 1440 1440 0 4320 4320 0 

 
 

УКУПНО НИЖИ ОБАВЕЗНИ чос 

Р
А

ЗР
ЕД

 

п
л

ан
и

р
ан

о
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р
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о
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ео
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р
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о
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л
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и
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о
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р

ен
о

 

н
ео

ст
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р
ен

о
 

∑-1 7128 7128 0 360 360 0 

∑-2 7560 7556 4 360 354 6 

∑-3 8460 8459 2 396 391 0 

∑-4 6912 6909 3 324 324 0 

∑-1-4 30060 30052 9 1440 1429 6 
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4.1.1.2.Реализација часова изборне и факултативне наставе  

 

 ВЕРОНАУКА/ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 веронаука кат 
веронаука 

прав. 
веронаука 

ислам грађанско васп. 

Р
А

ЗР
ЕД

 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
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о
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л
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и
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о
 

о
ст

ва
р
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о
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о
 

п
л

ан
и
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ео

ст
ва

р
ен

о
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л
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и
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о
 

о
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р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

∑-1 360 360 0 180 180 0 72 64 8 252 252 0 

∑-2 288 288 0 144 144 0 108 94 14 324 324 0 

∑-3 360 360 0 180 180 0 144 122 22 396 396 0 

∑-4 324 324 0 72 72 0 72 60 12 252 252 0 

∑-1-4 1332 1332 0 576 576 0 396 340 56 1224 1224 0 
 

 

2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ      ФАКУЛТАТИВНИ 

чувари  природе 
народна 

традиција 
рука у тесту УКУПНО НИЖИ 

ИЗБОРНИ мађ.јез.др.сред. 

п
л
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о
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р
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ео

ст
ва

р
ен

о
 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео
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ео

ст
ва

р
ен

о
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ео
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р
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о
 

360 360 0 0 0 0 0 0 0 1224 1216 8 432 432 0 

360 360 0 0 0 0 0 0 0 1224 1210 14 360 357 3 

396 396 0 0 0 0 0 0 0 1476 1454 22 432 427 5 

288 288 0 0 0 0 36 36 0 1044 1032 12 288 284 4 

1404 1404 0 0 0 0 36 36 0 4968 4912 56 1512 1500 12 

  
 
*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 
 

  српски (мат) српски (немат) мађарски (мат) Енглески ј Ликовна к. 

Р
А

ЗР
ЕД

 

п
л

ан
и

р
ан

о
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р
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р
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о

 

н
ео
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р
ен

о
 

∑ - 5 720 720 0 324 324 0 540 540 0 504 504 0 504 502 2 

∑- 6 576 576 0 324 324 0 432 432 0 504 504 0 252 252 0 

∑- 7 432 432 0 324 324 0 432 432 0 432 428 4 216 214 2 

∑- 8 408 0 0 204 204 0 408 408 0 408 408 0 204 203 1 

∑ 5-8 2136 1728 0 1176 1176 0 1812 1812 0 1848 1844 4 1176 1171 5 

 

 Музичка к Историја Географија Физика Математика 

Р
А

ЗР
ЕД
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л
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и
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∑ - 
5 504 504 0 252 251 1 252 252 0 0 0 0 1008 1009 1 

∑- 6 252 252 0 504 504 0 504 504 0 504 504 0 1008 1006 2 

∑- 7 216 217 0 432 431 1 432 429 3 432 432 0 864 864 0 

∑- 8 204 204 0 408 408 0 408 408 0 408 408 0 816 678 2 

∑ 5-
8 1176 1177 0 1596 1594 2 1596 1593 3 840 840 0 3696 3557 5 

 

 
Биологија Хемија Техничко о. Физичко в. 

УКУПНО ВИШИ 
ОБАВЕЗНИ 
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∑ - 5 504 504 0 0 0 0 504 504 0 504 504 0 6120 6118 2 

∑- 6 504 503 1 0 0 0 504 504 0 504 504 0 6372 6369 3 

∑- 7 432 432 0 0 0 0 432 432 0 432 362 1 5508 5429 9 

∑- 8 408 408 0 408 408 0 408 408 0 408 407 1 5508 4960 3 

∑ 5-
8 1848 1847 1 408 408 0 1848 1848 0 1848 1777 2 23508 22876 17 
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4.1.2.2.Реализација часова изборне и факултативне наставе и ЧОС 
 

 ВЕРОНАУКА/ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 Веронаука кат веронаука прав 
веронаука 

ислам Грађанско в 
Р

А
ЗР

ЕД
 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
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л
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и
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о

 

н
ео
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р
ен

о
 

∑ - 5 252 252 0 108 108 0 108 108 0 252 252 0 

∑- 6 252 252 0 144 144 0 144 124 20 252 252 0 

∑- 7 216 216 0 108 108 0 72 69 3 216 216 0 

∑- 8 204 204 0 102 102 0 34 0 34 204 204 0 

∑ 5-8 924 924 0 462 462 0 392 367 57 924 924 0 

 

 ИЗАБРАНИ СПОРТ 2. СТР. ЈЕЗ. 

 Изабр спорт-
одбојка 

Изабр спорт-
фудбал 

Изабр спорт-
кошарка Немачки језик 

Р
А

ЗР
ЕД
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о
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о
 

∑ - 5 252 252 0 252 252 0 0 0 0 504 504 0 

∑- 6 252 252 0 252 252 0 0 0 0 504 504 0 

∑- 7 216 215 1 216 215 1 0 0 0 432 429 3 

∑- 8 204 204 0 204 204 0 0 0 0 408 408 0 

∑ 5-8 924 923 1 924 923 1 0 0 0 1848 1845 3 

 
       ХОР И ОРКЕСТАР    

 информатика хор     оркестар   УКУПНО ВИШИ ИЗБОРНИ 

 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

 252 252 0 252 252 0 252 252 0 2484 2484 0 

 252 252 0 72 72 0 36 36 0 2160 2140 20 

 216 217 0 108 108 0 108 108 0 1908 1901 8 

 204 204 0 0 0 0 0 0 0 1598 1596 2 

 924 925 0 432 432 0 396 396 0 8150 8121 30 
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 ФАКУЛТАТИВНИ 

 Мађарски језик 
  
  

Р
А

ЗР
ЕД

 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

∑ - 5 0 0 0 

∑- 6 144 144 0 

∑- 7 144 144 0 

∑- 8 136 136 0 

5-8 424 424 0 

 
 
*Детаљан приказ по одељењима у прилогу

чос 

п
л

ан
и

р
ан

о
 

о
ст

ва
р

ен
о

 

н
ео

ст
ва

р
ен

о
 

252 252 0 

252 252 0 

216 216 2 

204 204 0 

924 924 2 
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4.1.3.Реализација допунске наставе 
 

4.1.3.1. Реализација допунске наставе у разредној настави 
 

 
1. 

 Допунска настава-остварење, ефекти 

Предмет/наставник 

Број часова 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
. 

Матерњи језик, 
математика/Ксенија 
Пркучин Џ. 

36 36 2 2 2 

Матерњи језик, 
математика/Маја 
Дамњановић 

36 36 4 4 4 

Матерњи језик, 
математика/Слађана 
Гагић 

36 36 5 5 5 

Матерњи језик, 
математика/Радмила 
Ђукић 

36 36 4 4 4 

Матерњи језик, 
математика/Буљовчи
ћ Илонка 

36 36 4 4 4 

Матерњи језик, 
математика/Ковачеви
ћ Ангела 

36 36 2 2 2 

Матерњи језик, 
математика/Туруш Б. 
Рената 

36 36 4 4 4 

Матерњи језик, 
математика/Сирак 
Кинга 

36 36 2 2 2 

Матерњи језик, 
математика/Шванер 
Илдико 

36 36 2 2 2 

Матерњи језик, 
математика/Ковач 
Елвира 

36 36 3 3 3 
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2. 

 Допунска настава-остварење, ефекти 

Предмет/наставник 

Број часова 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. 

5.Математика, 
мађарски језик 

Пољаковић Кираљ 
Ђенђи 2.а 

36 
(18+18) 

36 
(18+18) 

3 
4 

3-4 
 

3-4 
 

9.Математика, 
мађарски језик 

Силвија Шили 2.б 
36 

(19+17) 
34 

(18+16) 

3 
4 3-4 

 
3-4 

 

6.Математика, 
српски језик 

Зорка Куљић 2.1 
36 

(18+18) 
34 

(17+17) 

4 
5 4 – 5 

 
4 -5 

 

Математика, 
српски језик 

Татјана Халиловић 2.2 
36 

(18+18) 
35 

(18+17) 

6 
6 

5-6 2 

Математика, 
српски језик 

Гордана Јурић 2.3. 
36 

(18+18) 
34 

(17+17) 

9 
7 

5-6 2 

Српски језик, 
математика2/4 

Мирослава Бриндза  
36 

(18+18) 
36 

(18+18) 

 
 

2 2 2 

Мађарски ј. Мезеи 
Лидиа 36 35 

3 
3 2 

Математика, 
мађарски језик 
Гал Ангела 2.д 36 36 

4 математ, 1 
мађарски 

језик 
4 математика, 1 
мађарски језик 

4 математика, 1 мађарски 
језик 

Николић Рита, 
мађарски језик, 

математика  2/КМ 
36 

(18+18) 
36 

(18+18) 

 
 

6 6 6 

 

3. 

 Допунска настава-остварење, ефекти 

Предмет/наставник 

Број часова 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. 

Математика / 
српски језик- Весна 
Рудић 18+18 18+18 

 
 

4 2 2 

Математика и 
Мађарски језик- 
Коблехер Ленке  18+18 18+18 

 
             4 

4 4 

Математика и 
Мађарски језик- 

Ема Кривек 18+18 18+18 

 
 

8 8 8 

Математика и 
Мађарски језик-  
Ева Францишковић 18+18 +18 

 
3 

3 3 
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Математика и 
Мађарски језик- 

Елвира Лилић 18+18 18+18 

4 

4 4 

Математика / 
српски језик-Сања 

Тонковић 19+17 19+17 

 
 

7 7 4 

Математика / 
српски језик- Лидија 

Миланковић 18+18 18+18 

 
6 

6 6 

Математика / 
српски језик- Сузана 

Мађаревић    19+17 19+17 

 
 

7 7 7 

Математика / 
српски језик- 
Нинослава Пенџић 

 
 

18+18 18+18 

 
 

4 1 1 

Математика / 
мађарски језик- 
Јесенски Габор 18+18 18+18 

 
5 

 5 3 
 

 
4.  

 Допунска настава-остварење, ефекти 

Предмет/наставник 

Број часова 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. 

Српски 
језик/математика 
Снежана Глигорић 36 36 

2 

2 2 

Српски 
језик/математика 
Љиљана Радојчић 36 36 

9 

9 6 

Српски 
језик/математика 

Светлана Михајловић 36 36 

8 

8 6 

      

Мађарски језик, 
математика 

Вашархељи Силвиа 36 36 

 
 
 

12 12 12 

Мађарски језик, 
математика 

Зораје Илдико 36 36 

 
 

5 4 4 

Српски језик, 
математика 

Мирослава Бриндза 36 36 

 
 
 

2 2 2 

Мађарски језик, 
математика 
Дунаи Атила 36 36 

 
 

3 3 3 

Мађарски језик, 
математика 

Торма Тинде 36 35 

2 
3 
 

2 
3 
 

2 
3 
 

Српски језик/ 
математика 

Ката Нађ Варга 36 35 

3 
 

3 

                3 
 

                3 

3 
 

3 
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4.1.3.2. Реализација допунске наставе у предметној настави 
 

 Допунска настава − остварење, ефекти 

Предмет/наставник 

Број часова 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. 

Српски језик / 
Милица Чубрило 

36 36 23 

Ни један 
ученик није 

редовно 
похађао 
допунску 
наставу 

Код оних ученика који 
нису у обавези да 
похађају допунску 

наставу, а похађали су 
је, примећен је 
напредак као 

последица похађања 
допунске наставе 

Српски језик / 
Сузана Буројевић 36 36 

5.р.: 11 
6.р.: 12 
8.р.: 11 

5.р.: 1 
6.р.: 1 
8.р.: 0 

5.р.: 1 
6.р.: 1 
8.р.: 0 

Српски језик / 
Драгица Кричковић 36 36 

6.р.: 10 
          8.р.: 13   

Српски језик као 
нематерњи/ 

Далиборка Буквић 36 36 

 
3.р.:5 
4.р.:4  

3.р.:1 
4.р.:2 

3.р.:1 
4.р.:1 

Српски језик као 
нематерњи/ 

Паулина 
Миланковић 36 36 

 
 

3.р.:6 
4.р.:7 

3.р.:2 
4.р.:3 

3.р.:1 
4.р.:3 

Мађарски језик, 
Ноеми Кираљ 36 36 

13 8 5 

Мађарски језик, 
Теодора Петраш 36 36 

8 8 6 

Мађарски језик, 
Иштван Балинт 36 36 

8 2 2 

Eнглески језик/Ана 
Кесеги Михајловић 

36 32  
9 

9 7 

Eнглески језик/Ана 
Кесеги Михајловић 

36 36  
44 

8 2 

Eнглески језик/ 
Хућка Леах Рахел 

36 36 8 8 6 

Eнглески језик/ 
Хућка Леах Рахел 

36 36 7 7 7 

Eнглески језик/ 
Гајдош Каролина 

36 34 4 4 2 

Eнглески језик/ 
Гајдош Каролина 

36 35 4 3 2 

Eнглески 
језик/Силард Семи 

36 36 10 3 3 

Eнглески језик/                                                                                                            
Јурић Данијела 

36 34 14     5         4 

Eнглески језик/                                                                                                            
Јурчак Изабела 

36 36 32 10 9 
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 Допунска настава-остварење, ефекти 

Предмет/наставник 

Број часова 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. 

Мариа Урбан 
Маргит 36 30 

30 
5 5 

Анико Бајус 36 30 
30 

15 15 

Анита Трукли 36 30 
10 

2 2 

Математика. 
 Јолана Гунић 

36 42 30 18 5 

Математика. 
Жужана Бурањ 

36 36 25 15 4 

Математика. 
 Зоран Марковић 

36 36 34 8 8 

Математика. 
 Александар 

Неорчић 
36 36 20 8 5 

Математика. 
 Атила Порколаб 

     

Математика. 
 Александра Ступар 

Брујић 
36 36 37 0 2 

Биологија/ Г.Андрић 6 6 5 3 3 

Биологија/ Милена 
Павловић   

18 9 10 3 2 

Биологија/Паточ 
Жужана 

36 33 20 15 5 

Биологија 
Етел Зуберец 

По 
потреби 

10 
часова 

20 5 
Самсон 

Ђукатани 5.1 

Хемија/ Анико Мухи 20 16 10 2 5 

Физика/Лашанц К. 
Флоријан 

По 
потреби 

10 
часова 

20 5 5 

Физика/ Тот Анита 36 36 15 6 6 

Физика/ Милорад 
Ковачевић 

36 36 23   

Хемија 
Кларика Цинклер 

По 
потреби 

36 25 10 3 
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4.1.4. Реализација додатне наставе 
 
 

Додатна настава 

Предмет/наставник 
4. разред 

Број часова Број ученика  
који похађају 

додатну 
наставу по 

одељењима 

Ученици који се 
посебно истичу 
(име презиме и 

одељење) 

Резултати које су 
постигли План. Реализ. 

Математика Снежана 
Глигорић 36 35 

2 Тешић Милан 4/1 
Баћић Милан 4/1 

окружно друго место,  
општинско друго место, 

Српски 
језик/математика 
Љиљана Радојчић 36 36 

2 

  

Српски 
језик/математика 

Светлана Михајловић 36 36 

5 

Течер Далиа 4/3 зонско  

Математика 
Вашархељи Силвиа 36 36 

 
5 - - 

Математика 36 36 

4 Теркељ Киш 
Ципора, Слобода 

Атила 4.ц 

окружно такмичење 
друго место 

 

Математика 
Мирослава Бриндза 36 36 

 
 

2 

Сања Рађеновић, 
Фогаш Александар  

4/4 
окружно треће место,  
општинско друго место, 

Математика 
Дунаи Атила 36 36 

 
4 -                        - 

Математика, 
мађарски језик 
Торма Тинде 36 36 

 
              

5 -                       - 

Математика/ ликовна 
култура- калиграфија 
Ката Нађ Варга 36 36 

 
 
 

3 
Софрић Гордана, 
4/КС Сич Надоши 

Данило,4/КС 
Пејовић Филип, 

4/КС 

Калиграфија-
Међународно, прво 
место                             
Ликовно-Покрајинско, 
похвала                                
Калиграфија-
Међународно, похвала               

 
Предметна настава  
 

Додатна настава 

Предмет/наставник 

Број часова Број 
ученика  

који 
похађају 
додатну 

наставу по 
одељењима 

Ученици који се 
посебно истичу (име 
презиме и одељење) 

Резултати које су 
постигли План. Реализ. 

Српски језик / 
Милица Чубрило 36 36 

7.2 (1 уч.),  
7.3 (1 уч.) Мила Маринковић 

(7.2) и Ива Бркић (7.3) 

Учешће на 
општинском 
такмичењу 

Српски језик / 
Драгица Кричковић 

 34 34 

8.1 (3 уч.)  
8.2 (3 уч.) 
8.3 (2 уч.) 

Бригита Хоки (8.1) 
 
 
Милица Панић (8.2) 
 

Прво место на 
Општинском 
такмичењу, друго 
место на 
Окружном, а 3. 
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 на Републичком. 
 
Општинско 
такмичење 
рецитатора: 
учешће  
 

Српски језик као 
нематерњи / Сузана 

Буројевић 34 34 

8.а: 3 
8.б: 1 

 
8.б Река Зворињи 

Окружно 
такмчење: 

учешће (освојено 
4. место) 

Српски језик као 
нематерњи/ 

Далиборка Буквић 36 36 

 
 

4.р.:7 

Ковач Ема, Имре 
Мате, Зонаи Инес, 

Пешти Мартин  

Српски језик као 
нематерњи / 

Паулина 
Миланковић 36 36 

 
 
 

4.р.:5 

Стипанчевић 
Николета, Немет 

Петра, Мишколци 
Мануела, Слобода 
Атила, Милашин 

Мирослав  

Српски језик као 
нематерњи / српски 

језик 
Александра Тадић 

  

36 
(српски 
језик) 

36 
(српски 
језик) 

7.б (4); 7.ц 
(1); 5.2 (3)  

Ана Ковач Ошколаш 
(5.а), Инес Футо (5.а), 

Роберт Сабо (5.а), 
Рамона Флорек (5.а), 
Нора Чернаји (5.а); 
Данијела Пап (7.а), 

Николета Керекеш (7.а), 
Ерик Катанчић (7.а), 

Чила Маша (7.а), Вивиен 
Фехер (7.б), Георгина 
Прћић (7.б), Тамара 

Чикош (7.б), Давид Сабо 
(7.ц) 

Шермина Јахири (5.2), 
Дарио Цако (5.2), Марија 

Буљовчић (5.2) 

Тамара Чикош: 
Окружно 

такмчење, 
учешће (освојено 

3. место) 
Шермина Јахири: 

Општинско 
такмичење, 

учешће 

Мађарски језик, 
Ноеми Кираљ 36 36 

3 

Акош Шили 

1. место, Уметничко 
такмичење ученика 

основних школа, 
Регионална 

Мађарски језик, 
Теодора Петраш 36 36 

4 

Адам Ађаш 

1. место на 
општинском 

такмичењу из 
Мађарског језика 

Мађарски језик, 
Иштван Балинт 36 36 

6 Данијела Пап, Инес 
Футо 

1. место на такмичењу 
из мађарског језика 

   

 
 

Додатна настава 

Предмет/наставник Број часова Број ученика  
који похађају 

додатну 
наставу по 

одељењима 

Ученици који се 
посебно истичу (име 
презиме и одељење) 

Резултати које су 
постигли План. Реализ. 
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Eнглески језик/Ана 
Кесеги Михајловић 

36 33 9 Владимир 
Пољаковић IV1, 

Огњен Тешић IV1,  
Милан Бачић IV1, 

Алекса Ивковић IV1 

 

Eнглески језик/Леах 
Рахел Хућка 

36 35 12 Теркељ К.Ципора 4.ц 
Милашин Мирослав 

4.ц 
Нађторма 

Александра 4.ц 
Слобода Атила 4.ц 

Рађеновић Санја 4/4 

 

Eнглески 
језик/Силард Семи 

34 34  
3 

Вивијен Тилинко 8ц 
Тибор Етвеш 8ц 

Николета Касаш 8ц 

 

Eнглески 
језик/Гајдош 

Каролина 

36 35  
 
 
 
 

5 

Душноки Мирела 3/2 
Агатић Анита 4.км 

Пољаковић Силвиа 
4.км 

Рожњик Ален 4.км 

Доспели су на 
општинско 
такмичење 

Енглески језик/ 
Јурић Данијела              

36           32                         5 Ана В.Тунић  5.4 
Мила Војнић Тунић 
5.4                                                                                                  
Валентина Бачлија 
8.1                                                                                                         
Милош Хичик 5.4                                                                                                           
Марко Силва 5.1 

 

Енглески језик/ 
Изабела Јурчак              

36 32 16 Виола Шандор 7.ц 
Лаура Губик 7.ц 
Чила Маша 7.а 
Анет Серезлаи 7.а 
Мартина Кујунџић 7.3 
Миња Шијачић 7.3 
Мартин Жигмановић 
7.2 
Мила Прћић 7.2 
Мила Маринковић 
7.2 
Беата Балаж 5.б 
Рамона Флорек 5.а 

 

 
 

Додатна настава 

Предмет/наставник 

Број часова Број ученика  
који похађају 

додатну 
наставу по 

одељењима 

Ученици који се 
посебно истичу 
(име презиме и 

одељење) 

Резултати које су 
постигли План. Реализ. 

Мариа Урбан 
Маргит 36 36 

20 Река Зворињи, 8.б 
Адам Калман, 8.ц 
Бригита Хоки, 8/1 
Милица Панић, 

8/2 

Положен 
интернационални 
испит на нивоу А1 

На нивоу А1/А2 
На нивоу А/2 
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На нивоу А/1 

Анико Бајус 36 36 

10 

Мила Прћић, 7/2 

Најбоља на 
школском 

такмичењу у 
читању 

Анита Трукли 36 36 

12 

Лаура Губик 7.ц 

Најбоља на 
школском 

такмичењу у 
читању 

Математика. 
 Јолана Гунић 

36 31 16 5 

општинско и 
окружно 

такмичење из 
математике 

Математика. 
Жужана Бурањ 

36 36 13 2 

општинско и 
окружно 

такмичење из 
математике 

Математика. 
 Зоран Марковић 

36 36 17 Марко Кесеги, 63 
школско 

такмичење из 
математике 

Математика. 
 Александар 

Неорчић 
36 18 3 1 

општинско и 
окружно 

такмичење из 
математике 

Математика. 
 Атила Порколаб 

     

Математика. 
 Александра Ступар 

Брујић 
36 36 11 

Александра 
Балажевић, 71 

школско 
такмичење из 
математике 

 

Додатна настава 

Предмет/наставник 

Број часова Број ученика  
који похађају 

додатну 
наставу по 

одељењима 

Ученици који се 
посебно истичу 
(име презиме и 

одељење) 

Резултати које су 
постигли 

План. Реализ. 

План. Реализ. 

Биологија/ 
Г.Андрић 

16 16 61-6 

  62-13 

61- 
Светлана  Беришај 
Ивана Буљовчић 

62- Никола   
Броћиловић 

Петра Какаш 

Мија Ујвари 

Ивана Буљовчић 
Мија Ујвари- 
Учешће на 
општинском 
такмичењу из 
биологије 

 

Милена Павловић - 
биологија 

18 18 VI3  7 

VI4  3 

Драгана Илић (VI3 Ученица показује 
напредни ниво знања 
на часу, заинтересо-
ваност за садржаје из 
предмета, 
мотивацију, урадила 
је неколи-ко радова 
за час и постигла је 
максималне оцене у 
току читаве школске 
године. 
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Биологија 
 
Етел Зуберец 
 

 
 

36 
 

 
 

7 
21 
14 
24 
66 

 

 
 
5.1,2,3,4        5 
ученика 
7.1,2,3           7  
ученика 
8.а,б,ц           3 
ученика 
8.1,2              2 
ученика 
               Σ= 17 
ученика 

 
 
Дарио Цако 5.2 
Емилија 
Брешћански 5.1 
Шермина Јахири 5.2 
Урош Матковић 7.3 
Милица Панић 8.2 
 

Такмичење из 
биологије 
Општинско 
такмичење: 
II место 
 
III место 
III место 
 
III место 
 
III место  
 

 
 
Биологија/Паточ 
Жужан 

 
 
36 

 
 
39 

 
 
6.а-2 
6.ц-1 
7.а-2 
 

Човић Емили 6.ц 
Пап Даниела 7.а 
Шандор Виола 7.ц 
Керекеш Николета 
7.а 
 

Такмичење из 
биологије 
Општинско 
такмичење: 
Човић Емили 6.ц-3. 
место 
Пап Даниела 7.а-1. 
место 
Шандор Виола 7.ц-2. 
место 
Керекеш Николета 
7.а-3. место 
Окружно такмичење: 
Пап Даниела 7.а-1. 
место 
Шандор Виола 7.ц-2. 
место 

Хемија/ Анико Мухи 

20 16 2 

Александра 
Балажевић ,VII/1,  
Јелена Бугарски, 
VII/1 

Александра 
Балажевић треће 
место на 
Општинском 
такмичењу 

Хемија 
Кларика Цинклер 

36 

 
 
 

10 

 
 

30 

 

14 

 
 

Σ=54 

 

 

7.3              3 
ученика 

 

7.a              2 
ученика   
 
 

8.1,2           2 
ученика 

               Σ= 7 
ученика 

 

Даниела Пап 7.a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Чила Лабади 7.а 

 
 

Општинско ткмичење 
из хемије: I место 
Окружно такмичење 
из хемије: I место 
 XIV. Kovács Sztrikó 
Zoltán fizika-kémia 
verseny                        
(окружно): I место 

Curie Kémia 
Emlékverseny 
(окружно): I место  
 
XIV. Kovács Sztrikó 
Zoltán fizika-kémia 
verseny: (окружно)I 
место 

Физика/ Тот Анита 

36 36 6 

Салаи Армин 
Шаму Антониа 
Гуљаш Вивиен 
Секе Енике 
 
Фодор Теодор 
Кулчар Акош 
 

 
 
 
 
 
XIV. Kovács Sztrikó 
Zoltán fizika-kémia 
verseny-I место 
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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. 

 
 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА – 8. РАЗРЕД 

Предмет/наставник 

Број часова Број ученика  који су 

Напомена 
План. Реализ. 

Планирани 
да 

похађају 

Похађали 
припремну 

наставу 

Српски језик / 
Драгица Кричковић 

20 25 
22+23+20 

15+15+15 

Ученици су одсуствовали 
због болести Поједини 

ученици нису уопште били 
присутни због недостатка 

воље за учењем.  

Теодора Петраш 36  36 

8/а-15 
8/б-20 
8/ц -17 

8/а-15 
8/б-20 
8/ц -17 - 

Математика. 
Жужана Бурањ 

20 30 73 73 -------------- 

Математика. 
 Зоран Марковић 

20 ? 64 22 --------------- 

Биологија/ Г.Андрић 10 4 20 5 8.1 

Биологија  
Етел Зуберец 

5 5 
 

45 
 

13 
8./1,2 

Биологија  
Етел Зуберец 

5 5 
 

49 
 

11 
8./b,c 

Хемија 
Кларика Цинклер 

3 3 - 21 8./1,2,3 

Хемија 
Кларика Цинклер 

3 2 - 22 8./а,б,ц 

Физика 20 20   8.1, 8.2, 8.3 
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4.2. Успех, владање, изостанци 
 

4.2.1.Резултати на такмичењима 
 

ТАКМИЧЕЊА У 2014/2015 ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО  

 
ИВАН МИЛОДАНОВИЋ   3/2    
3.место 
ментор: САЊА ТОНКОВИЋ 
ОГЊЕН ТЕШИЋ    4/1      2.место 
МИЛАН БАЋИЋ    4/1        3.место 
ментор: СНЕЖАНА ГЛИГОРИЋ 
САЊА РАЂЕНОВИЋ   4/4      
2.место 
ментор: МИРОСЛАВА БРИНДЗА 
ТЕРКЕЉ К. ЦИПОРА 4.ц  3.место 
ментор: ЗОРАЈЕ ИЛДИКО 
РУСТЕМОВИЋ ЈАСМИН   5/3  ИДЕ 
ДАЉЕ 
БАЛИ РЕБЕКА  5.ц    ИДЕ ДАЉЕ 
ШИЛИ  АКОШ  6.ц   ИДЕ ДАЉЕ 
ФАБИАН ВИКТОР  6.а   ИДЕ ДАЉЕ 

    
МАТЕМАТИКА / ФЕКЕТЕ 
МИХАЉ 
ШИЛИ  АКОШ  6.ц    3.место 
МАТЕМАТИКА / ЗРИЊИ ИЛОНА 
ШИЛИ  АКОШ  6.ц    2.место 

 
ТЕШИЋ ОГЊЕН   4/1  2.место 
БАЋИЋ МИЛАН   4/1   3.место 
ментор: СНЕЖАНА ГЛИГОРИЋ 
ТЕРКЕЉ КИШ ЦИПОРА 4.ц 3. 
место 
ментор: ЗОРАЈЕ ИЛДИКО 
САЊА РАЂЕНОВИЋ   4/4      
2.место 
ментор: МИРОСЛАВА БРИНДЗА 

,,КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦЕ,, 2015 
ДУДАС ЖОФИА   2.а   похвалница 

ментор: ПОЉАКОВИЋ КИРАЉ 
ЂЕНЂИ  

СЗАБО РАЦ АЛБЕРТ 2.б 
похвалница 

ментор: ШИЛИ СИЛВИА 
ЖИГА ДАВИД     2.б 

похвалница 
ментор: ПОЉАКОВИЋ КИРАЉ 

ЂЕНЂИ  
МАРКО ДРАШКОВИЋ  2/1 

ментор:ЗОРКА КУЉИЋ 
похвалница 

МИХАЉ АДАМ   3.ц  
похвалница 

ментор: КРИВЕК ЕМА 
ИВАН МИЛОДАНОВИЋ    3/2 

похвалница 
ментор: ТОНКОВИЋ САЊА 
МИРЕЛА ДУШНОКИ    3/2 

похвалница 
ментор:ТОНКОВИЋ САЊА 

МАЂАР ДАВИД    3.б 
похвалница 

ментор:КОБРЕХЕЛ ЛЕНКЕ 
САЊА РАЂЕНОВИЋ   4/4 

похвалница 
ментор:БРИНДЗА МИРОСЛАВА 

ФАБИАН ВИКТОР    6.а 
похвалница 

ментор:БУРАЊ ЖУЖАНА 
ШИЛИ  АКОШ  6.ц   

похвалница  ментор: БУРАЊ 
ЖУЖАНА 

 

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО  

СМОТРА РЕЦИТАТОРА / СРПСКИ Ј. 
ТЕЧЕР ДАЛИЈА     4/3     1.место 
ментор: МИХАЈЛОВИЋ СВЕТЛАНА 
 
СРПСКИ Ј. 
ХОКИ БРИГИТА      8/1  1.место 
ментор: КРИЧКОВИЋ ДРАГИЦА 

СРПСКИ Ј. 
ХОКИ БРИГИТА      8/1    2.место 
ментор: КРИЧКОВИЋ ДРАГИЦА 
 
СРПСКИ Ј. КАО НЕМАТЕРЊИ 
ЧИКОШ ТАМАРА    7.б    3.место 
ментор: ТАДИЋ АЛЕКСАНДРА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
ХОКИ БРИГИТА   8/1     3.место 
ментор: КРИЧКОВИЋ ДРАГИЦА 
 
ДАНИ  ЋИРИЛИЦЕ 
ГОРДАНА СОФРИЋ  4.КС 

ментор: КАТА  НАЂ  ВАРГА 
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РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО  

РЕЦИТАТОРИ / МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 
МЕСАРОШ ДАНИЕЛ    6.а      1. место 
ментор: ПЕТРАС ТЕОДОРА 
 
МАЂАРСКИ ЈЕЗ. 
КИШ ВИВИЕН  5.ц  2.место 
ментор:КИРАЛY  НОЕМИ 
ФУТО ИНЕС 5.а    3. место 
ментор:БАЛИНТ ИШТВАН 
АЂАШ  АДАМ  8.б   1. место 
БИЛКОВИЋ ТИМЕА  8.ц   2. место 
ментор:ПЕТРАШ ТЕОДОРА 
 
ШИМОЊИ ЖИГМОНД / МАЂ. Ј. 
ПАП  ДАНИЕЛА    7.а    1. место 
ХУЊАДИ КРИСТИНА    5.а  3.место 
ментор: БАЛИНТ ИШТВАН 

РЕЦИТАТОРИ / МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 
МЕСРОШ ДАНИЕЛ   6.а         1. место 
ментор: ПЕТРАШ ТЕОДОРА 

    
МАЂАРСКИ ЈЕЗ. 
ФУТО ИНЕС 5.а  1. место  
ментор: БАЛИНТ ИШТВАН 
ШИМОЊИ ЖИГМОНД / МАЂ. Ј. 
ПАП  ДАНИЕЛА    7.а    1. место 
ментор: БАЛИНТ ИШТВАН 
(АМВ) УМЕТНИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
УЧЕНИКА  ОСНОВНИХ ШКОЛА / 
рецитовање 
МИЛА ПРЋИЋ   7/2     1.место 
ментор: ХАЛАИ ХАЈНАЛКА 
(АМВ) УМЕТНИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
УЧЕНИКА  ОСНОВНИХ ШКОЛА / 
рецитовање 
ЕМИЛИЈА БРЕШЋАНСКИ  5/1        
2.место 
ментор: ХАЛАИ ХАЈНАЛКА 
(АМВ) УМЕТНИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
УЧЕНИКА  ОСНОВНИХ ШКОЛА / 
рецитовање 
МАРИЈА МАРЧЕТИЋ   7/1     2.место 
ментор: ХАЛАИ ХАЈНАЛКА 
(АМВ) УМЕТНИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
УЧЕНИКА  ОСНОВНИХ ШКОЛА / 
креирање састава 
ШИЛИ  АКОШ  6.ц      2.место 
ментор: КИРАЉ НОЕМИ 
ПИСАЊЕ САСТАВА 
КОЛЕЧЕВИЋ ЛОРА   3.Ц    2.место 
ментор: КРИВЕК ЕМА 
 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 
ФУТÓОЛЕА   5.а   3. 
место 
ментор:  БАЛИНТ 
ИШТВАН 

 

 

МЕЂУНАРОДНО  
 
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК/ 
КАЛИГРАФИЈА 
ФЛОРЕК РАМОНА  5.а  
1. место 
 
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 
/ШИМОЊИ ЖИГМОНД 
ХЕЉЕШИРАШ ВЕРШЕЊ 
КÁРПÁТ-МЕДЕНЦЕИ 
ДÖНТŐ (ФИНАЛИ 
КАРПАТСКИХ КОТЛИНА) 
Пап Даниела   7.а  7. 
место 
ментор: БАЛИНТ 
ИШТВАН 
 

 

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ФИЗИКЕ 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО  

ФИЗИКА 
ФАБИАН ВИКТОР     6.а   3. место 
ментор: ТОТ АНИТА 

ГЕНИУС –ФИЗИКА 
МИКЛЕНОВИЋ БОРИС   8.а    1.место 
ПЕТЕР ТАМАШ     8.а  1.место 
МЕНТОР:ЛАСАНЦ К. ФЛОРИАН 
 
 
ГЕНИУС –ФИЗИКА 
ФОДОР ТЕОДОР  6.ц        1.место 
КУЛЧАР АКОС     6.ц       1.место 

МЕНТОР:ТОТ АНИТА 
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РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
БРИГИТА ХОКИ     8/1  2.место 
ментор:УРБАН М. МАРИА 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
БРИГИТА ХОКИ   8/1  .место 
ментор:УРБАН М. МАРИА    
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
МИЛА ПРЋИЋ     7/2      3. место 
ментор: БАЈУС  АНИКО 
 
 

  

 

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ХЕМИЈЕ 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО  

ХЕМИЈА 
ПАП ДАНИЕЛА   7а. 2. место 
ментор: ЦИНКЛЕР КЛАРИКА 
БАЛАЖЕВИЋ АЛЕКСАНДРА    7/1       
3. место 
ментор: МУХИ АНИКО 

    
ХЕМИЈА 
ПАП  ДАНИЕЛА    7.а    1. место 
ментор: ЦИНКЛЕР КЛАРА 
 
ГЕНИУС – ХЕМИЈА 
ЛАБАДИ ЧИЛА   7.а    1. место 
ПАП ДАНИЕЛА   7.а   1. место 
ментор: ЦИНКЛЕР КЛАРИКА 
 
CURIE  ТАКМИЧЕЊЕ - ХЕМИЈА 
ПАП  ДАНИЕЛА     7.а    1. место 
ЛАБАДИ ЧИЛА     7.а     2. место 
ментор: ЦИНКЛЕР КЛАРА 
 

  

 
 

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ТЕХНИЧКОГ 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО  

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМ. ОБРАЗОВАЊЕ 
ДРАГАНА ИЛИЋ    6/3    1.место 
ментор: СЛОБОДАНКА БРАНДТ 

    
 

  

 
 

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО  

БИОЛОГИЈА 
ДАРИО ЦАКО   5/2     2.место 
ЕМИЛИЈА БРЕШЋАНСКИ   5/1    3.место 
ШЕРМИНА ЈАХИРИ   5/2    3.место 
УРОШ МАТКОВИЋ 7/3    3.место 
МИЛИЦА ПАНИЋ  8/2     3.место 
ментор:ЗУБЕРЕЦ ЕТЕЛ 
ЧОВИЋ ЕМИЛИ    6.ц   3.место 
ПАП ДАНИЕЛА    7.а  1.место 
ШАНДОР ВИОЛА   7. ц  2.место 
КЕРЕКЕШ НИКОЛЕТА  7. а  3.место 
ментор: ПАТОЧ ЖУЖАНА 
 

БИОЛОГИЈА 
ПАП ДАНИЕЛА    7.а  1.место 
ШАНДОР ВИОЛА   7. ц 2.место 
ментор: ПАТОЧ ЖУЖАНА 

    
 

  



 

 215 

 

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ГЕОГРАФИЈА 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО  

ГЕОГРАФИЈА 
МАША ЧИЛА    7.а   2.место 
ментор: ЛАСЛО БАЛИНТ 

ГЕОГРАФИЈА 
МАША ЧИЛА    7.а   1.место  
ментор: ЛАСЛО БАЛИНТ 

  

 

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО,  РЕПУБЛИЧКО МЕЂУНАРОДНО  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
СИРАКИ НОЕМИ  4.а      1. место 
ментор: ВАСАРХЕЉИ СИЛВИА 
ФУТО ЛЕА   2.б       1. место 
РАЦ САБО АЛБЕРТ   2.б     2.место 
ментор: ШИЛИ СИЛВИА 
ХЕВЕШИ ОРШОЉА  2.а      3.место 
ментор: ПОЉАКОВИЋ КИРАЉ ЂЕНЂИ 
 

    
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
ФЕРКОВИЋ ФАНИ  6.а 
ЧОВИЋ  ЕМИЛИ  6.ц 
ментор: БЛАСКО АРПАД 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
СКЛЕНАР ВИОЛЕТА 4.КМ   1.место 
ПОЉАКОВИЋ СИЛВИА  4.КМ 
2.место 
РОЖЊИК АЛЕН    4.КМ  3. место 
АГАТИЋ  АНИТА   4.КМ  посебна 
дипл. 
КОЛАР СИНТИА  4. КМ  посебна 
дипл. 
ментор: ДУНАИ  АТТИЛА 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
11. МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС 
МАТЕРЊА МЕЛОДИЈА У 
ОБРАЗОВАЊУ 
-СЕНТЕ  ЕВЕЛИН   3.КМ  3. место 
ментор: ФРАНЦИШКОВИЋ  ЕВА 

 

 

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ВЕРОНАУКЕ 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО МЕЂУНАРОДНО 

    ВЕРОНАУКА 
БАЛОГХ ЕСТЕР     5.б     2.место 
ХУСКА КИТИ     5.ц  2.место 
МОЛНАР ДЕНИСЕ    5.ц   2.место 
СЛОБОДА АТИЛА    4.ц  1.место 
ТЕРКЕЉ К. ЦИПОРА 4.ц  1.место 
МИШКОЛЦИ МАНУЕЛА   4.ц  
1.место 
СТИПАНЧЕВИЋ НИКОЛЕТА   4.б    
1.место 
КОБРЕХЕЛ ПЕТРА    4.б    1.место 
БАЛОГХ ХУНОР    6.ц   3.место 
МУЦИ КРИСТИАН    6.а   3.место 
ЗОДИ АДАМ     6.а    3.место 
ментори: КОВАЧ ХЕРМИНА,  
БОДИЋ КРИСТИАН 
 

ВЕРОНАУКА – СВЕШТЕНИК 
СТАНТИЋ ГЕЛЕР 
ВИОЛА  РЕНАТА   2.б   1. место 
САБО Р. АЛБЕРТ  2.б   2. место 
ФАБИАН ВАЛЕНТИНА 2. б   3. место 
ментор: КОВАЧ ХЕРМИНА 
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РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО МЕЂУНАРОДНО 

 МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ  
ФУДБАЛ / ДЕВОЈЧИЦЕ 
АНЂЕЛА ТРКУЉА  7/1 
МАРИЈА ТРКУЉА  7/1 
АЛЕКСАНДРА МИЛОВАНОВИЋ  7/3 
МАРТИНА КУЈУНЏИЋ  7/3 
ИВА БРКИЋ /3    
МИЊА ШИЉАЧИЋ  7/3  
ДЕЛФИНА КЕРЕСТЕШ  7.а 
АНА ВАРГА  6.ц 
КРИСТИНА ФРАНК  5.б 
КЛАУДИА САЛМА  8.а 
МАРТИНА МИШКОЛЦИ 5/3 
СУЗАНА МЕСАРОШ   6.а 

I. место 

ментор: ЈУХАС ШАНДОР 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  
ФУДБАЛ / ДЕВОЈЧИЦЕ 
АНЂЕЛА ТРКУЉА  7/1 
МАРИЈА ТРКУЉА  7/1 
АЛЕКСАНДРА МИЛОВАНОВИЋ  
7/3 
МАРТИНА КУЈУНЏИЋ  7/3 
ИВА БРКИЋ /3    
МИЊА ШИЉАЧИЋ  7/3  
ДЕЛФИНА КЕРЕСТЕШ  7.а 
КЛАУДИА САЛМА  8.а 
СУЗАНА МЕСАРОШ   6.а 

8. место 

ментор: ЈУХАС ШАНДОР 

 

 
РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ШАХА 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО МЕЂУНАРОДНО 

 ШАХ 
МАМУЖИЋ ДАНЕ   2/4   1. место 
ДУДАШ ЖОФИА    2.а     3.место 
ДУДАШ АРПАД    1.а      3.место 
ШАХ У ГРУПИ 
3. место 
ментор: ЈЕСЕНСКИ ТИБОР 

  

  

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА  

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО МЕЂУНАРОДНО 

  НАРОДНИ ПЛЕС - KŐKETÁNC 
МАЛА ГРУПА  ВАЦКОР   3. МЕСТО 
СТАРИЈА ГРУПА ВАЦКОР       1. 
МЕСТО 
ЗЛАТНА ДИПЛОМА 
ментор: ВАРГА ВИОЛА, ГАЖО 
ТИБОР 

 Војвођанске квалификације међународног 
такмичења у потрази за талентима кроз 
израду програмских производа „Јанош 
Нојман“ 
11.Неуманн међународни 
 талетовани програм-Játékprogramok 
СИРАКИ АКОШ   8.б    1.место 

   11.Неуманн међународни 
 талетовани програм- Játékprogramok 
СИРАКИ АКОШ   8.б   2.место 

   НАРОДНИ ПЛЕС / ЗЛАТНА ДИПЛОМА 
КЕРЕКЕШ НИКОЛЕТА   7.а, БУДИНЧЕВИЋ 
МАРЈАН    7.а 
КОВЕШДИ ЈЕНИФЕР    7.а, МАША ЧИЛА   7.а 
ДУШНОКИ ЛЕНАРД  6.ц, ДУШНОКИ ЧАБА  7.а 
ХУБЕР ВАЛЕНТИН  6.а 
ТОЧЕР АНИКО  5.б, КАПОСТА ВИКТОРИА  5.б 
ПЕРЊЕС ТЕОДОРА  6.б, ФОДОР ЖОФИА  2.б 
СИЛИ АКОШ  6.ц    
ментори: ВАРГА ВИОЛА, ГАЖО ТИБОР 
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4.2.2.Дипломе 
 
12 ученика осмих разреда је заслужило Вукову диплому, и добили су још 107 
посебних диплома и похвалница. Ђаци генерације који својим успехом, као и својим 
понашањем, ангажоваењем и одговорним односом могу бити пример свим 
ученицима су Бригита Хоки (8.1) и Адам Ађаш (8.б) 
 

Ученици са Вуковом дипломом 
Фогас Арнолд, 8.а Хоки Бригита 8.1 

Адам Ађаш , 8,б Буквић Кристина 8.1 

Билковићy Тимеа, 8.ц Панић Милица 8.2 

Тилинко Вивиен, 8.ц Беадер Маја 8.2 

Касаш Николетт, 8.ц Малиџан Николина 8.2 

 Андрек Марко 8.3 

 Бунфорд Владимир 8.3 
 

За 5.00 успех од 2-7. разреда подељено је 95 похвалница 
 
4.2.3. Резултати поправних и разредних испита 
 

1 8.1 Коломпар Изабелита Математика 
Јунски 
испитни рок 

Положила 

2 4.ц Болдижар Роналд Математика Августовски Положио-2 

      Мађарски ј. Августовски Положио-2 

3 5.3 Ковач Данило Математика Августовски Положио – 2 

4 5.3 Ковач Кристина Математика Августовски Положила – 2 

5 5.3 Петровић Денис Математика Августовски Није изашао 

      Биологија Августовски Није изашао 

6 5.4 Краснићи Северђан Математика Августовски Није изашао 

7 6.1 Лозић Алесандро Математика Августовски Није положио 

      Физика Августовски Није положио 

8 6.1 Седлак Горан Математика Августовски Није положио 

      Географија Августовски Није изашао 

9 6.1 Анђелковић Себастијан Физика Августовски Положио – 3 

10 6.1 Камбери Ерика Географија Августовски Положио – 2 

11 6.2 Ђукатани Ваљдета Математика Августовски Положила --2 

12 6.2 Ђукатани Кенан Математика Августовски Положио – 2 

      Физика Августовски Положио – 2 

13 6.2 Ковач Александар Математика Августовски Није положио 

      Физика Августовски Није положио 

14 6.2 Летић Антонио Математика Августовски Положио – 2 

15 6.2 Миланковић Ђорђе Математика Августовски Положио – 3 

16 6.2 Оршош Татијана Математика 
Августовски Није 

положила 

      Физика Августовски Положила – 2 

17 6.2 Сич Данијел Математика Августовски Није положио 

      Физика Августовски Није положио 

18 6.2 Станисављевић Јован Математика Августовски Положио – 2 

19 6.4 Војнић Хајдук Дарко Српски језик Августовски Положио – 2 

      Физика Августовски Положио – 2 

20 7.а Мркаљевић Ален Биологија Августовски Положио – 3 
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21 7.б Буљовчић Теодора биологија Августовски Положила – 2 

22 7.б Смит Сзабина биологија Августовски Положила – 2 

23 7.1 Камберовић Рахман Српски језик Августовски Положио – 2 

      Математика Августовски Положио – 2 

24 7.1 Шећири Кристиан Математика Августовски Положио – 3 

25 7.2 Ђукатани Елизабета Математика 
Августовски Није 

положила 

      Физика Августовски Положила – 2 

26 7.2 Ђукатани Садија Математика 
Августовски Није 

положила 

      Физика 
Августовски               

Положила - 2 

27 7.2 Пејовић Драгица Математика Августовски Положила - 3 

 
Од укупно 1163ученика, 14 ученика су остала неоцењена због непохађања наставе. За 3 ученика 
нижих разреда родитељи захтевали да дете понавља, а за 9 ученика виших разреда је организована 
припремна настава и испити у два дела- у јунском и у августовском испитном року.  
 
 

1. Бериша Ајша (5.б) – није изашла на разредни испит, понавља 5. разред 
2. Краснићи Барија (5.1 ) није изашла на разредни испит, понавља 5. разред 
3. Јаношев Ибоља (5.3)  - није изашала на разредни испит,  понавља 5. Р ( 
4. Буњаку Бинета  (5.4) није изашла, понавља 5.р.  

 Буњаку Шукрије (5.4) је напунила 15 г и престала да похађа школу 
Коломпар Алберто ( 5.4) је био неоцењен само из једног предмета, а недовољан из још три 

предмета, стога разредни испит није организован (понавља 5.р) 
5. Ајризи Дритон (5.4) био неоцењен из 5 предмета а појавио се само на једном испиту. 

Понавља 5.р 
6. Бериша Елвис 6.б није се поајвио на испиту, понавља 6.р  
7. Лазић Николета  (6.2) НИје изашла на разредни испит понавља 6.р 
8. Ризи Аделина (6.4) је била неоцењена из 8 предмета није изашао 
9. Бериша Ђулиета (7.а) није изашла на испит, понавља 7. разред 

 
Поред ових ученика који су полагали разредни испит на крају школске године било је 13  таквих 
ученика који су са породицом извесно време били у иностранству али су се још у току школске године 
вратили и поново се уписали  у школу. За такву децу је омогућено да период који нису похађали 
наставу положе кроз испите временски подељено током школске године са одговарајућом подршком 
и припремом од стране наставника и са консултацијом пред сам испит. 
 

1. Петровић Немања 1.4 
2. Ковач Паула 1.5 
3. Коломпар Ђуро 3.1 
4. Петровић Стеван 3.3 
5. Петровић Давор 3.3 
6. Ајризи Силвана 3.5 
7. Ковач Данило 5.3 
8. Ковач Кристина 5.3  
9. Петровић Денис 5.3  
10. Ајризи Дритон 5.4  
11. Бодић Славен  5.4 
12. Коломпар Алберто 5.4  
13. Коломпар Изабелита 8.1  

 
Ајризи Силвана и Ајризи  Дритон нису успели да савладају изостављено градиво јер су дуго били 
одсутни, и вратили су се касно у 4. кварталу. А Коломпар Алберто се није ни трудио да надокнади- и 
остао је неоцењен из једног и недовољан из три предмета. Остали ученици  су савлађивали градиво за 
основни ниво и завршили су разред или у јуну, и неки у августу- који су пали на поправни испит- а то су 
положили осим Петровић Дениса ко се поново одселио пре поправних испита. 
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4.2.4. Постигнућа ученика 8. разреда на завршном испиту 
 

Завршни исппит је полагало свих 138 ученика осмог разреда: 73 ученика на 
мађарском и 65 ученика на српском језику.  Преглед резултата ученика : 

 
 

 Српски језик математика Комбиновани тест 

 мађарски Српски мађарски српски мађарски Српски 
0-4.5 12 17 34 42 0 4 
5-9.5 35 25 24 17 20 35 
10-14.5 22 13 15 4 45 24 
15-20 2 9 2 3 8 0 

 просек на 
крају шк. 
год 3,36 

просек на 
крају шк. 
год 3,28 

просек на 
крају шк. 
Год из  мат 
3,68 

просек 
на крају 
шк. год 
2,93 

просек М 
одељења  
из 5 
предм3,4 

просек С 
одељења  
из 5 пред 
3,34 
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МАТЕМАТИКА ( МАЂАРСКИ)
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Успешност ученика осмог разреда при упису у средњу школу на жељени профил:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преостали ученици су се уписали у гимназију за талентоване, средње школе у 
иностранству- или у специјалне школе као што је музичка школа или школаски 
центар за слушно оштећена лица што је за њих била прва жеља. Један ученик се није 
уписао у средњу школу јер није желео. 
 
 Нисмо задовољни резултатима завршног испита, као ни односом ученика 
према то испиту. Многи су закаснили, а неке смо чак телефоном пробудили кад нису 
стигли, штавише, чак и неке родитеље смо ми будили. Прибор за тест из математике 
многи нису донели уз коментар да имају скромне жеље и не треба им пуно бодова. 
 Овакав однос још никад нисмо доживели и зато ћемо следеће године раније 
почети са припремама, организоваћемо интерни пробни завршни испит још у првом 
полугодишту. 
 

Ред.бр.жеље 

Српски 
наставни 

језик 

Мађарски 
наставни 

језик 

1. жеља 31 43 

2. жеља 11 17 

3. жеља 9 2 

4. жеља 7 2 

5. жеља 3  

6. жеља  1 

7. жеља 1 1 

нераспоређен 1  
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4.2.6.Успех ученика на крају школске 2014/15. године 
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∑-1 1 0.7% 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

∑-2 5 3.1% 0 3 1 1 0 2 3 5 5 0 0 0 

∑-3 4 2.5% 0 0 0 3 0 3 3 3 4 0 0 0 

∑-4 5 4.1% 0 0 0 5 0 5 5 6 5 0 0 0 

∑1-4 15 2.6% 0 3 2 9 0 11 11 15 15 0 0 0 

∑ - 5 6 3.7% 1 1 3 1 0 4 2 5 0 5 0 0 

∑- 6 8 5.2% 6 7 0 2 1 3 1 8 0 1 4 7 
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∑-1 0 0 13 0.091 2 0.014 

∑-2 7 4.3 17 0.104 0 0 

∑-3 8 5.1 32 0.203 1 0.006 

∑-4 3 2.5 23 0.19 0 0 

∑1-4 18 3.1 85 0.145 3 0.005 

∑ - 5 6 3.7% 19 11.8% 7 5.6% 

∑- 6 0 0.0% 1 0.6% 3 1.9% 

∑- 7 0 0.0% 0 0.0% 1 0.8% 

∑- 8 0 0.0% 2 1.4% 0 0.0% 
∑-
виши 6 1.0% 22 3.8% 11 2.2% 
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4.2.6.Владање и изостанци ученика  
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∑-1 5904 41.3 613 6517 140 1 1 0  1 2 1 1 0 0 0 

∑-2 7067 43.4 840 7907 157 2 3 0  0 8 2 2 3 1 0 
∑-3 9381 59.4 1485 10866 146 9 3 0  0 29 14 10 5 0 0 

∑-4 5508 45.5 323 5831 110 7 4 0  0 20 8 6 3 2 1 

∑1-4 27860 47.6 3261 31121 553 19 11 0  1 59 25 19 11 3 1 

∑ - 5 12190 75.7 4040 16230 139.0 7 8 1 1 5 64 20 26 13 3 1 
∑- 6 12022 78.1 1752 13774 116.0 14 16 5 1 2 102 44 31 20 6 1 

∑- 7 11051 88.4 830 11881 103.0 11 7 3 0 1 52 25 16 9 2 0 

∑- 8 11135 80.7 701 11836 118.0 7 9 3 1 0 55 24 18 9 3 1 
∑-
виши 46398 80.3 7323 53721 476.0 39 40 12 3 8 273 113 91 51 14 3 

1-8 74258 128 10584 84842 1029 58 51 12 3 9 332 138 110 62 17 4 

  9-11 дана              
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5.  ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

5.1. Екскурзије 
 

Ове школске године нисмо организовали екскурзије                  
 
 

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, толерацнцију, 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:  

 72 ученика ( 1.разред – 19, 2.разред – 27, 3.разред – 18, 4.разред – 8) 
 

Број уписаних ученика на почетку школске године у боравак у Шабачкој улици:  

 40 ученика (уписаних у дневник 1 и 2 разред, 17 дечака и 23 девојцице) + 20 (3 и 4 
разред) 

Током школске године се исписало из боравка (и школе) четири ученика ( један дечак и три 
девојчице). 
 

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. 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. 
 



 

 227 

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 16.9.2014. до 17.11.2014. са радом је  почињао у 7 
сати, а завршава рад у 16  сати. 
 

Од почетка штрајка 17.11.2014. до 18.2.2015. боравак је радио са скраћеним радним 
временом, те са радом је почињао у 8х а завршава у 14х.  
 

У току школске 2014/2015  године у продуженом боравку је била обезбеђена бесплатна  
ужина за децу која су свакодневно похађала боравак. 
 

На основу одлуке Одељенског већа ученик Замбо Давид 3.ц ( учитељица Ема Кривек) 
9.2.2015. је искључен из боравка због непоштовања правила понашања. 
 

У продуженом боравку у Шабачкој улици наилазили смо на проблем нередовног похађања 
ромске деце иако је то за њих неопходно. 
У централној згради током школске године наилазили смо на проблем нестанака личних 
ствари ученика (обућа) из заједничке свлачионице. У мају месецу је постављен катанац на 
врата. 
 

Почетком марта месеца боравак у Шабачкој улици је окречен. 
 

У продуженом боравку организовали смо тематске дане на тему: Дан планете Земље, Птице 
и дрвеће, Различитост, Исхрана, Породични празници. 
 

Почетком другог полугодишта 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 обезбеди један рацунар 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. 
 

Учитељи из боравка су похађали семинар Развионица и ИКТ обуку те су током школске 
године примењивали стечена знања и максимално су коришћена 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.  
 
Суботица, 23.6.2015. 
Ирса Исић, Изабела Пејовић, Даниела Летовић,  Тимеа Цсикос  учитељи у продуженом 
боравку 
 

5.3.Реализација слободних активности 
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 Слободне активности– секције – други разред 

Област/предмет Назив секције  
Број 

ученика 
Фонд часова планирано/ 

реализовано 
Име координатора 

Математика Мали математичари 14 36/34 Зорка Куљић 

Друштвене науке Упознавање са уметностима 15 36/36 Мезеи  Лидиа 

Музичка култура Плешимо! 15 36/36 Гал Ангела 

Ликовна култура Ликовна секција 9 36/36 Николић Рита 

Музичка култура Ритмика 13 36/36 Татјана Халиловић 

Музичка култура Ритмика 15 36/36 Гордана Јурић 

Вештине Све ме занима 20 36/36 Пољаковић Кираљ Ђенђи 

Вештине Кутак за игру 20 36/36 Силвија Шили 

Физичко васпитање Корективна гимнастика 13 36/36 Мирослава Бриндза 

Ликовна култура Веште руке 4 36/36 Ката Нађ Варга 

Укупно ученика: 138   

Слободне активности– секције – трећи разред 

Област/предмет Назив секције  
Број 

ученика 
Фонд часова планирано/ 

реализовано 
Име координатора 

Ликовна култура Креативна радионица 20 36/36 Сања Тонковић 

Природа и друштво Еколошка секција 8 36/36 Нинослава Пенџић 

Друштвене науке Забавна секција 16 36/36 В. Рудић и С. Мађаревић 

Ликовна култура Спретне руке 13 36/36 Елвира Лилић 

Ликовна култура Лепо је цртати 13 36/36 Ленке Коблехер 

Ликовна култура Папирне чаролије 6 36/36 Ксенија Перкучин 

Ликовна култура Ликовна секција 21 36/36 Ема Кривек 

Физичко васпитање Шах 12 36/36 Габор Јесенски 

Мађарски језик Драма 9 36/36 Ева Францишковић 

Ликовна култура Оригами 28 36/36 Лидија Миланковић 

Народна традиција Буњевачка секција 5 36/36 Лидија Миланковић 

Музичка култура Мали хор 16 36/36 Тамаш  Шандор 

Укупно ученика: 167   

Слободне активности–секције – четврти разред 

Област/предмет Назив секције 
Број 

ученика 
Фонд часова планирано/ 

реализовано 
Име координатора 

Ликовна култура Веште руке 5 36/36 Ката Нађ Варга 

Српски језик Језичка радионица 19 36/36 Снежана Глигорић 

Физичко васпитање Плес 16 36/36 Љ. Радојчић и С. Михајловић 

Физичко васпитање Плес 19 36/36 Љ. Радојчић и С. Михајловић 

Ликовна култура Цртање је добра ствар! 23 36/36 Вашархељи Силвиа 

Културна област Наши празници 14 36/36 Зораје Илдико 

Физичко васпитање Корективна гимнастика 13 36/36 Мирослава Бриндза 

Ликовна култура Ликовна секција 10 36/36 Дунаи Атила 

Ликовна култура Цртање је добра ствар! 9 36/36 Торма Тинде 

Укупно ученика: 128   

 

 

Слободне активности– секције – први разред 

Област/предмет Назив секције  
Број 

ученика 
Фонд часова планирано/ 

реализовано 
Име координатора 

Ликовна култура Папирне чаролије 8 36\36 Ксенија Перкучин Џ. 

Ликовна култура Креативне радионице 17 36\36 Маја Дамњановић 

Ликовна култура Креативне радионице 16 36\36 Слађана Гагић 

Ликовна култура Кроз игру до знања 19 36\36 Радмила Ђукић 

Ликовна култура Забавна играоница  21 36\36 Буљовчић Илонка 

Ликовна култура Оригами 9 36\36 Ковачевић Ангела 

Ликовна култура Стварати је добро 22 36\36 Туруш Б. Рената 

Ликовна култура Стварати је добро 16 36\36 Сирак Кинга 

Ликовна култура Стварати је добро 8 36\36 Шванер Илдико 

Ликовна култура Веште руке 5 36\36 Ковач Елвира 

Укупно ученика: 141   
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5.3.2.Реализација рада слободних активности у другом циклусу 
У школској 2014/2015 смо деци као и претходне године понудили „пројекте“ поред 
класичних секција. За наставнике који воде пројекте сваки пројекат се рачуна као 9 
часова слободних активности. 
Планирали смо одржати 4 пројекта 
Квизу знања, током дечје недеље, Етно дани, Уређујемо школу и Игре без граница 
међутим због штрајка просветних радника само прва два пројекта су реализована. 
 
Организација пројеката је активирало и оне ученике који су често иначе пасивнији и 
не учествују у секцијама. У овим пројектима су учествовали сви ученици бар као 
публика.  
Због недостатка слободних просторија ово је једини могући а деци привлачан начин 
реализације секција и наставићемо са пројектном наставом.  
 
Поред учешћа у пројектима многи наставници су и даље реализовали секције : 
 

Слободне активности–секције – енглески језик 

Област/предмет Назив секције Број ученика 
Фонд часова 
планирано/ 
реализовано 

Име координатора 

Енглески језик Playhouse III3 – 6 ученика 36/36 Кесеги Михајловић Ана 

Енглески језик Playhouse IIIц – 15 ученика 36/35 Хућка Леах Рахел 

Енглески језик Playhouse IIIкм – 9 ученика 36/36 Гајдош Каролина 

Укупно ученика: 30   

Слободне активности– секције – физичко васпитање 

Област /предмет Назив секције Број ученика 
Фонд часова 
планирано/ 
реализовано 

Име координатора 

Физичко васпитање Фудбалска  

5.раз: 16 
6.раз: 12 
7.раз: 15 
8.раз: 11 

36/36 

Јухас Шандор 

Укупно ученика: 54   

Физичко васпитање  Кошаркашка 
5.раз: 5 
7.раз: 10 
8.раз: 3 

36/36 
Маја Прћић 

Укупно ученика: 18   

Физичко васпитање Одбојкашка 
7.раз: 5 
6.раз: 13 
8.раз: 11 

36/36 
Наталија Тадић 
Шандор Чикош 

Укупно ученика: 29   

Физичко васпитање Пливачка 
5.раз: 40 
7.раз: 8 

36/36 
Маја Прћић 

Укупно ученика: 48   

Укупно ученика: 149   

Слободне активности– секције – мађарски језик 

Област /предмет Назив секције Број ученика 
Фонд часова 
планирано/ 
реализовано 

Име координатора 

Мађарски језик Рецитаторска секција 
5.ц:  
6.ц:  
7.ц: 

36 
Ноеми Кираљ 

Мађарски језик Литерарна секција 
6/ а,б 
8 / а,б,ц 

36 
Теодора Петраш 

Мађарски језик Језичка секција 
5/ а,б 
7/ а,б 

36 
Иштван Балинт 

Укупно ученика:    

Слободне активности–секције - математика 
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Област /предмет Назив секције Број ученика 
Фонд часова 
планирано/ 
реализовано 

Име координатора 

Математика Млади математичари 
12 

18/18 
Жужана Бурањ-координатор 
Јолана Гунић 

Вештине Креативна радионица 
6. раз: 3 
7. раз: 6 
 

36/36 
Александра Ступар Брујић-
коорд., Александра Тадић 
Сузана Буројевић 

Укупно ученика: 21   

 

Слободне активности– секције – немачки језик 

Област/предмет Назив секције Број ученика 
Фонд часова 
планирано/ 
реализовано 

Име координатора 

Немачки језик 
Дан немачког језика и 
културе 

5.разреди 
7.разреди 
8.разреди 
Нижи разреди 

36/36 

Мариа Урбан Маргит 
Анико Бајус,Анита Сабо 
Анита Трукли 

Укупно ученика:    

Слободне активности– секције – природне науке 

Област/предмет Назив секције Број ученика 
Фонд часова 
планирано/ 
реализовано 

Име координатора 

Природне 
науке/Биологија 

Еко-планинарска секција 

6.1 -  7 
6.2- 13 
5.а,б,ц          1  ученик 
5.1,2,3,4     14 ученика 
6.а,б,ц          6 ученика 
7.а,б,ц          7 ученика 
7.1,2,3        22 ученика 
8.а,б,ц          4 ученика 
8.1,2            13 ученика  

16/16 
 
 
 

36/36 

Г. Андрић 
 
 
 
Етел Зуберец 

Укупно ученика: 67   

Природне 
науке/Биологија 

Биолошка секција 
6.а-2 
6.ц-1 
8.а-3 

36/26 
Паточ Жужана 

Укупно ученика: 6   

Буњевачки језик Буњевачка радионица 

5.1,2,3,4     9  ученика 
7.1,2,3        3  ученика 
8.1,2,3         9  ученика 

36/36 

Етел Зуберец 

Укупно ученика: 21   

Укупно ученика: 94   

Слободне активности– секције – српски језик 

Област/предмет Назив секције Број ученика 
Фонд часова 
планирано/ 
реализовано 

Име координатора 

Вештине Креативна радионица 

Укупно: 14 

(5.р.=5, 6.р.=6 

8.р.=3) 
 

36/36 

Александра Ступар 
Брујић 

Сузана Буројевић 

Александра Тадић 

Народна традиција, 
српски језик 

Посета СКЦ-у и Градском 
музеју Суботица 

 
8/8 

Луна Градиншћак 

Српски језик, народна 
традиција 

Језичка радионица 
(пројекат Различитост 
сади-заједништво гради) 

Укупно:  10 
(5.2= 2, 6.а= 3  7.б=5) 
 

13/13 
Александра Тадић 

Српски језик Рецитаторска секција 
Укупно: 4  
(7.1=1, 7.2=1, 7.3=2) 

36/36 
Милица Чубрило 

Српски језик Рецитаторска секција 
Укупно: 2 (8.3=1, 
8.2=1) 

10/10 
Драгица Кричковић 

Укупно ученика: 30   
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5.4.Рад ученичких организацдија школе 

 

5.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА   ЦРВЕНОГ  КРСТА    
 
 
 

Слободне активности– секције – техничко и информатичко образовање 

Област/предмет Назив секције Број ученика 
Фонд часова 
планирано/ 
реализовано 

Име координатора 

Техничко и 
информатичко 
образовање 

Архитектура и 
грађевинарство 

6 36/36 Слободанка Брандт 

Техничко и 
информатичко 
образовање 

Ауто – мото техника 
4 36/36 Невен Брандт 

Техничко и 
информатичко 
образовање 

Електротехника и 
електроника 

10 36/36 Јесенски Тибор 

Техничко и 
информатичко 
образовање 

Ауто – мото- бродо – 
ракетно моделарство 

7 36/36 Бало Золтан 
  

Техничко и 
информатичко 
образовање 

Фотосекција 
9 36/36 Тот Анита 

Информатика Информатика 4 16/16 Динчић Кристина 

Укупно ученика: 40   
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА Црвеног крста                                                                                      
ЗА ШК. 2014/15. 

Списак чланова(име председника 
и осталих чланова) 

Предцедник: Шванер Илдико 
Чланови: Мезеи Лидија, Туруш Биачи Рената, Глигорић Снежана, Бозоки Рита, 
Хербут Хегедиш Ана, Зуберец Етел 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 4,  одржано 5 
-Радни договор: планирано 7, одржано 8 
-Рад на документацији: планирано 5сати, одржано 5 сати 
-Анализа, евалуација: планирано 4, одржано 5 

Врста 
активности 

Опис програма/активности Време  
и место  

Начин 
реализације 

Носиоци 
програма 

Учесници  

Актиовност, 
радни договор 

Безбедност деце у 
саобраћају  - Упознавање 
првака са безбедним 
саобраћајем 

Септембар, 
учионица 

Предавање Школа у 
сарадњи са 
саобраћајном 
полицијом 

Први 
разреди 

радни 
договор(2) 

Међународни дан старијих 
особа  - Припремање 
свечаног програма по 
зградама 

Октобар, 
Келебија, 
Шабачка 

Приредба за 
баке и деке 

Ученици, МЗ 
Пешчара и МЗ 
Зорка 

Нижи 
разреди 

седница Превентивно-едукативни 
програм - Значај црвеног 
крста, превенција полно 
преносивих болести, 
болести 
зависности,трговина 
људима, насиља 

4. и 5. Новембар, 
Црвени крст 

Предавање Предавачи 
Црвеног крста 

Ученици 
7. И 8. 
разреда 

радни договор Светски дан детета 

Разговор о правима детета 

20. Новембар, 
учионица 

Тематски час Професори 
биологије и 
уч.виших 
разреда 

Виши 
разреди 

седница Дан борбе против пушења 

Тематски час 

1.Март, 
учионица 

 

Тематски део 
часа 

Разредне 
старешине 7. 
И 8. разреда 

Ученици 
7. И 8. 
разреда 

седница Прва помоћ 

Практични рад 

25.Март, 
Црвени крст 

Обука 
ученика 

Предавачи 
Црвеног крста 

Ученици 
5. И 6. 
разреда 

седница Солидарност на делу 

Сакупљање добровољних 
прилога 

Јесен,пролеће, 
школа 

Сабирни арци ЦК у сардњи 
са школом 

Ученици 
школе 

радни договор Ликовни конкурс „Крв 
живот значи“ 

Ликовни конкурс 

У току маја, 
учионица 

Израда 
ликовних 
радова 

Учитељи и 
ученици 
нижих 
разреда 

Ученици 
нижих 
разреда 

седница Предавање патронажне сестре 

: 
Полно преносиви 
болести,болести 
зависности,правилна исхрана 

У току  
октобра, новембра 
, фебруара,и 
маја 

Предавање Патронажна 
сестра 

Ученици 
наше 
школе 

радни договор Летовање у Бачкој Паланци У току јуна Летовање Црвени крст  Два 
ученика 
наше 
школе 

радни договор Светски дан здравља Седми 
април,учионица 

Тематски део 
часа 

Учитељи и 
ученици 
нижих 
разреда 

Нижи 
разреди 

Начин праћења остваривања активности: Континуирано, током школске године. Анализа и евалуација 
спроведених активности. 

Носиоци праћења : Комисија 

Самовредновање рада  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. 

Мере и предлози за унапређење 
рада у наредној  школској години 

У будуће требамо више ангажовати чланове колектива. Више мотивисати разредне 

старешине код акције СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ.Укључити старији узраст ученика , 

вршњачко учење. 
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5.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА 
ШК. 2014/15.ГОД. 

 
 
1.Списак чланова:  
 
Координатори: Нора Еветовић, Флориан К. Лашанц  
Чланови: по 2 представника свих 7. и 8. разреда: Даниела Пап, Дајана Видаковић, 
Марк Имре, Никола Димитров, Давид Хербут, Николета Керекеш 
Председник: Клаудиа Бабијановић 
 
2. Преглед свих активности по врстама  
 
-Седница: планирано:1  одржано 1 
-Радни договор: планирано 2, одржано 2 
-Праћење постигнућа: планирано 2, реализовано 2 
-Анализа, евалуација: планирано1, одржано 1 
 
 

Врста 
активности 

Опис програма/активности Време  
и место  

Начин 
реализациј
е 

Носиоци 
програма 

Учесници  

седница 1.  
-Координатори су упознали 
парламентарце са појмом и 
значењем Ђачког парламента, са 
његовом улогом и функцијом у 
раду ученика. Прочитан је Статут 
парламента и одредбе 
Пословника о раду. Објашњен је 
начин функционисања и рада 
парламента. 
2.Изабрани су представници 7. и 
8. разреда за чланове Ђачког 
парламента,из сваког разреда по 
2 ученика 
-за председника:  
 -записничари3. Поводом 
предстојеће Дечје недеље 
чланови парламента су давали 
предлоге могућих активности, 
што је и прихваћено и остварено 
у поменутој акцији. 
4.Разно: договорено је да се 
парламентарци састају по 
потреби, чак и више пута месечно 
ако треба; 
предложене су сл.активности: 
вашари у школи, акције 
прикупљања помоћи ученицима, 

24.9.2014. у 
12:40 
школа 

Договор, 
бирање 
чланова 
парламента 

Нора 
Еветовић, 
Флориан 
Лашанц 
Координатори 
 
Клаудиа 
Бабијановић 
 

Остали 
 чланови 
парламента 
  
 

рад на 
документац
ији, 
радни 
договор 

1.Израђен је и усвојен план и 
опрограм рада парламента за 
шк.2014/2015.г. 
2. Ученици су били обавештени о 
правима и обавезама, а те 

15.10.2014. Извештава
ње, 
договор 

Нора 
Еветовић, 
Флориан 
Лашанц 
Координатори 

Остали  
чланови 
парламента, 
коо 
рдинатори  
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информац.је сваки представник 
требало да пренесе у свом 
одељењу. Ова тачка предвиђена 
је у годишњем плану тима против 
насиља. 
 

 
Клаудиа 
Бабијановић 
 

радни 
договор 

1. Договор у вези са Божићним 
вашаром: одржаће се  децембра 
у обе смене; изабрани су 
дежурни ученици; напоменуто да 
се осим украса на понуди могу 
наћи и колачи. 
 

19.12.2014. у 
12,40; школа 

Извештава
ње, 
договор 

Нора 
Еветовић, 
Флориан 
Лашанц 
Координатори 
 
Клаудиа 
Бабијановић 
 

Остали  
чланови 
парламента, 
коор 
динатори  

  
1. Договор око организације 
Ускршњег вашара – пошто ове 
године Ускрс  (католички и 
православни) пада у  два 
различита датума, договорено је 
да се Ускршњи вашар одржани су 
по већ устаљеном плану (у обе 
смене, продаја украсних јаја, 
честитки  и колача). Ове године 
гости наше школе биће и ђаци 
Средње школе Жарко Зрењанин -  
средњошколци активни у 
радионицама ове школе, који ће 
представити своје производе. 

 
28.3.2014. 
 
У 12:40; 
школа 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Нора 
Еветовић, 
Флориан 
Лашанц 
Координатори 
 
Клаудиа 
Бабијановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Остали  
чланови 
парламента, 
коор 
динатори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

праћење 
постигнућа 

1. Извештај око Ускршње продаје 
јаја: продаја јаја била је успешна, 
сакупљени прилози биће 
искоришћени за помоћ 
ученицима ,врло добро поршла 
је сарадња између нашег 
Парламента и ОиСШ „Жарко 
Зрењанин“ из Суботице и 
планирано је да се та сарадња 
обавезно и настави у будућности. 
 

     

 
Напомена: Због непримереног владања ученика се нису оствариле остале манифестације у 
школској 2014/2015.г  ( Микулаш, дан Заљубљених итд.)  
Начин праћења остваривања активности: записници, фотографије (документоване на сајту 
школе) 
Носиоци праћења : координатори и председник и заменик председника Парламента 
 
Извештај саставила: Нора Еветовић, координатор Ђачког парламента 
У Суботици, август 2014/15.г 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА  ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 
ЗА ШК. 2014/15. 

Списак чланова ЉИЉАНА РАДОЈЧИЋ - Председник  
АТИЛА ДУНАИ 
ШАНДОР ЈУХАС 
ИРЕН БУРАЊ 

Број планираних и одржаних 
састанака  

Седница: планирано: 6 ,  одржано 5 
-Радни договор: планирано 4  , одржано 4 
-Рад на документацији: планирано  2, одржано 2 
-Праћење постигнућа: планирано 2, реализовано 2 
-Анализа, евалуација: планирано 4, одржано  4 
 -Учешће у раду других органа, извештавање :  планирано 2,  одржано 2. 

Врста 
активности 

Опис програма/активности Време  
и место  

Начин реализације Носиоци 
програма 

Учесници  

- Радни 
договор 
-Састанак 
-Подела 
послова 
 

 
 
                ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

29.септембар- 
3.октобар 
 
Школа и 
околина 

-хуманитарна 
акција“Динар за 
дистрофичаре“ 
-цртање по асфалту(нижи 
разреди) 
-покажи шта знаш 
-пријем првака у Дечји 
савез 
-размена улога уценик-
наставник 
-спортски дан 

 
 
 
 
Наставници и 
ученици 

 
 
 
 
Ученици 

  
- Радни 
договор 
-Састанак 
-Подела 
послова 
 

 
 
Организовање разних 
представа 

 
-октобар 
-децембар 
-јануар 

-„Сунчана јесен“ –
приредба за баке и деке 
-Божићна представа 
-„Свети Сава“ 

 
 
 
Наставници и 
ученици 

 
 
 
Ученици 
 

- Радни 
договор 
-Састанак 
-Подела 
послова 
 

 
 
Конкурси 

 
Током целе 
године 

Учешће на разним 
ликовним и литерарним 
конкурсима 

 
 
Наставници и 
ученици 

 
 
Ученици 
 

- Радни 
договор 
-Састанак 
-Подела 
послова 
 

 
Посета представама 

 
Током целе 
године 

 
Посете 
позоришним,биоскопским 
представама и гостовање 
глумаца у школи 

 
 
Наставници 

 
 
Ученици  

- Радни 
договор 
-Састанак 
-Подела 
послова 
 

 
 
Такмичења 

 
Децембар 
Март 
Школа,Градска 
библиотека 

-Учешће на разним 
такмичењима 
општинског,окружног и 
републичког нивоа 
-Такмичење рецитатора 
на српском и мађарском  
језику 
-Кенгур без граница 

 
 
Наставници и 
ученици 

 
 
Ученици 

- Радни 
договор 
-Састанак 
-Подела 
послова 
 

 
Очување природе 

 
Током целе 
школске 
године 
-Школа и 
околина 

-Уређенје школског 
дворишта 
-Обележавање важнијих 
датума: Дан планете,Дан 
птица и дрвећа... 
- Шетња у природи 
-Уређење околине 

 
 
Наставници и 
ученици 

 
 
Ученици 

Начин праћења остваривања активности: Квартално смо пратили обављене активности и разговарали о разговарали о 
успешности истих. 

Носиоци праћења : Сви чланови тима 

Самовредновање рада  Сваке године се увиде грешке и добри примери,који се искористе за будући 
период.Задовољни смо радом ове школске године. 

Мере и предлози за 
унапређење рада у наредној  
школској години 

Сугерисати новом руководству да буде више  обилазака музејских поставки,бар једном 
месечно посете позоришним представама итд. ,јер деца немају културу  и навику обилазака 
истих. 
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6.ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 
 
 

6.1.Реализација програма професионалне оријентације 
6.2. Реализација програма здравствене превенције 
6.3. Peaлизација програма учења језика и припреме за школу  
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6.1. Реализација програма професионалне оријентације 
 
Школа је од октобра 2011 године у пројекту „Професионална оријентација -  

прелаз у средњу школу“, у оквиру ког се радило на овој теми у оквиру тематских 
радионица као и на часу одељењског старешине, ликовне културе и матерњег језика. 
Детаљан извештај тима за професионалну оријентацију се налази под тачком 3.10.4.   

 
У циљу што боље припреме ученика за правилан избор будућег позива и 

упознавања суботичких средњих школа и образовних профила, у нашој школи су 
организоване презентације  средњих школа. У периоду фебруар-април ученици су 
имали прилику да се упознају са начином рада, уписном политиком, образовним 
профилима и смеровима у следећим средњим школама - -  

-Гимназија за талентоване ученике „Костолањи Деже“,  
-Политехничка школа,  
-Хемијско-технолошка средња школа   
 
Ученици су информисани о терминима  „отворених врата“ у средњим школама, 

па су, зависно од термина, у пратњи наставника, родитеља, или сами, могли посетити 
средње школе и добити све потребне информације на лицу местау следећим 
средњим школама: 

 - Средња техничка школа „Иван Сарић“ 
- Хемијско-технолошка средња школа „Лазар Нешић“ 
- Гимназија за талентоване ученике „Деже Костолањи“ 
- Економска средња школа „Боса Милићевић“ 
- Средња Медицинска школа 
- Гимназија „Светозар Марковић“ 

 
И ове школске године је био организован  Сајам образовања у Техничкој школи 

„Иван Сарић“ где су ученици на једном месту могли да се упознају са образовним 
профилима и смеровима, ученичким радовима, те да добију ближе информације о 
суботичким средњим школама.  

Одељењске старешине и предметни наставници осмих разреда су током целе 
године, у више наврата, на часовима водили разрговоре о избору занимања, како би  
у мају ученици већ имали релативно стабилно опредељење, или бар јасно 
формулисане  дилеме.  

 
Педагошко-психолошка служба је испитала општу интелигенцију и посебне 

способности, као и професионална опредељења свих ученика осмих разреда. 
Заинтересовани ученици су моглу доћи 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. Ову могућност ове школске године је 
искористило релативно мали број ученика у односу на раније године.  
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6.2. Реализација програма здравствене превенције 
 
И ове школске године су ученици узели учешће у разним спортским 

манифестацијама на нивоу града, што поред наставе физичког васпитања и 
ангажмана у разним спортским секцијама, доприноси превенцији на пољу 
здравственог стања ученика.  

Одржан је крос ученика, како у јесен тако и на пролеће. 
Одржане су две спортске недеље, једна у првом, дуга у другом полугодишту.  
Ученици су од првог разреда укључени у превенцију болести зуба, а школски 

стоматолог пружа све потребне информације о оралној хигијени . (Систематским 
прегледом стоматолога обухваћени су били ученици 1. и 5. разреда )  
      Ученици су били обухваћени систематским прегледом у школском диспанзеру 
(ученици 7. и 8. разреда у новембру, ученици 5. разреда у фебруару, 6. разреда у  
априлу и мају) 

Патронажна сестра је редовно обилази све разреде, прегледала ученике и 
држала предавања о актуелним темама. 

Патронажна служба са својим предавањима и презентацијама обилази сва виша 
одељења. Теме су: 

- здрава исхрана 
- алкохол 
- дуван 
- промене у пубертету 
- сида 
Теме за ниже разресе су: 
- здрава исхрана  
- хигијена руку 

 
      У Саветовалишту за младе ученици шестог, седмог и осмог разреда су учествовали 
у радионицама о исхрани, превенцији болести зависности и насиљу.  
 
      Ученици осмог разреда, у периоду између 03. и 07.3.2013. године, у 7 група, 
посетили су интерактивну изложбу „Metamorphozis“, у фондацији за менталну 
хигијену младих „Еxspectо“,  на тему превенције наркоманије. 
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6.3. Извештај о програму учења српског језика и припреме за школу 

 
1.ДАН-понедељак  
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 – уторак 
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- среда 
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- четвртак  
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 – петак 
Тема: Ми се не бојимо, учимо да бројимо 

- Игрица за загревање 
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- 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 – Понедељак  
Тема: Где се шта налази- Говорна вежба 

- Понављамо боје 
- Како користимо свеску 
- Како користимо прибор 
- Пишемо у свеску 

 

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 – уторак 
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-среда 
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 – четвртак 
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 
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 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 – петак 
Тема: Дружење 

- Дружење са децом и родитељима 
- Покажи шта знаш 

 
 
 
Реализовале :  Љиаљана Радојчић, Светлана Михајловић, Рејхана Саити 
 
 

Име и презиме  17.8. 
2015. 

18.8. 
2015. 

19.8. 
2015. 

20.8. 
2015. 

21.8. 
2015. 

24.8. 
2015. 

25.8. 
2015. 

26.8. 
2015. 

27.8. 
2015. 

28.8. 
2015. 

Коломпар Рената _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Сабина Ђукатани _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ресмија Шипољи + + + + + + + + + + 

Санела Буњаку + + + _ + _ _ _ _ _ 

Јасмина Реџеповић _ _ _ _ _ + + _ _ _ 

Фљурим Краснићи  + + + + + + + + + + 

Хајрија Краснићи + + + + + + + + + + 

Селина Мујоли + + + + + + + _ + + 

Хатиџа Буњаку + + _ + + + _ _ _ _ 

Петровић Кристина _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Димовић Медина + + + + + + + + + + 

Шећири Браим _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Менсур Хајризи + + + + + + + + + + 

Јаманда Краснићи   + + + + + + + + 

Ђукатани Мурсељ   + + + + + + + + 

Алдет Ђукатани   + + + + + + + + 
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 
 

7.1. Сарадња са другим установама 
7.2. Сарадња са родитељима 
7.3.  Школски маркетинг 
7.4.  Активности ученика 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 хигијене- 
Еxpecto, Цeнтром за социјални рад- и са дневним центром, одељењем МУП за 
малолетничку делинквенцију, Едукативним центром рома, припадајућим месним 
заједницама: Келебија, Зорка, Пешчара, Ново село и Дудова шума, (и ове школске 
године је традиционално одржан програм „Сунчана јесен живота“ ) Црвеним крстом 
(Настављена је сарадња и са суботичким Црвеним крстом, учествовали смо у сабирним 
акцијама. Ученици првих разреда су свечано примљени у подмладак Црвеног крста; 
Наши ученици су узели учешће на трци „За срећније детињство“),  
Школа има добру сарадњу и са зоолошким вртом, дечјим позориштем, народним 
позориштем, позориштем „Кosztolányi Dezső”, са Водоводом, градским музејем, 
градском библиотеком, Америчким кутком,..  
Сарађујемо са Локалном самоуправом, Покрајинским секретаријатом за образовање, 
Градском управом-Секретаријатом за друштвене делатности, Школском управом у 
Сомбору и у Суботици. 
Школа „Сечењи Иштван“ је од 2003. год. до данас домаћин окружног и републичког 
такмичења из мађарског језика.  
Школа је била домаћин бројних манифестација, такмичења, семинара.  
Добра је сарадња успостављена са свим основним и средњим школама у Суботици и у 
Војводини, са предшколском установом Наша радост., са Учитељским факултетом у 
Суботици (наша школа представља вежбаоницу за студенте), са Издавачким кућама  
(Нова школа, Креативни центар, Едука, Клет, Завод за издавање уџбеника...), са школама 
из Сегедина, Арада и Темишвара (ЕУРО регионална сарадња). Успостављена је добра 
сарадња и са братском школом из Жане(Мађарска), са којом  је реализовано низ 
заједничких програма.  
И ове године је реализована сарадња са Учитељским факултетом на мађарском језику у 
Суботици, ту се одвија стручна пракса и методичка припрема, хоспитовање студената, а 
ученици нижих  разреда на мађарском језику су укључени у пројекте учитељског 
факултета: Пи- дан  (14. март), дан екологије- радионице у мају и чувари природе- 
израда плаката . 
 

Хронолошки преглед сарадње школе са институцијама локалне заједнице је 
евидентиран у оквиру календара значајних активности 
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7.2.Сарадња са родитељима 
 
Видови сарадње са родитељима: 
- Савет родитеља (реализовано је 3 састанка) 
- Разредни и заједнички родитељски састанци - реализовано је минимум 3-4 а по 

потреби и више састанака годишње) (због штрајка, неки родитељски састанци су 
одложени- али су одржани 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 у сваком одељењу) 
- 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 Уршал-
педагог, Изабела Секе Сабо- психолог и будући учитељи 1. разреда) 

- отворени дани – планирано 9, због штрајка одржано 7 
- Усмено и писмено извештавање родитеља о напредовању деце у учењу и владању 

(сваки одељ.старешина у року од 8 дана након завршетка 1. и.3. квартала обавезно 
доставља родитељима писмено обавештење о напредовању деце.  

- Писмено и усмено обавештавање родитеља о кршењу обавеза ученика и при вођењу 
дисциплинских поступака против ученика–кад ситуација налаже 

- педагошко-психолошко саветовање родитеља у педагошко-психолошкој служби – на 
иницијативу службе, родитеља, или учитеља/наставника 

- присуствовање разним школским приредбама и манифестацијама 
- Организовање предвања за родитеље  
- Укључивање родитеља  у организоване школске акције и приредбе 
- Законом предвиђено акетирање родитеља о сарадњи са школом је реализовано 

само једном, јер анкетирање у првом полугодишту смо организовали на тај начин да 
се на сваком родитељском састанку дискутује о теми а представник савета родитеља 
уз помоћ разредне старешине то запише и да се на основу тога води дискусија на 
савету родитеља. Међутим ускоро након овог договора на савету родитеља је почео 
штрајк, па је већина родитељских састанака одложено, а у другом полугодишту смо 
по полану реализовали анкетирање о сарадњи родитеља и одељењског старешине. 
Анкету је испунио по 10 родитеља из сваког одељења (случајни избор) 
Резултати анкетирања укратко: 

Задовољство сарадњом са ОС - СЈ

23%

69%
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Задовољство сарадњом са ОС - МЈ
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Родитељи су у великој мери задовољни сарадњом са ОС свог детета. Ипак родитељи 
чија деца похађају наставу на мађарском језику задовољнији (2% би оценила као 
прхватљиву- осредњу а 98% као добру: 20% четворком а 78% петицом. У одељењима 
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на српском наставном језику 3 % је изразито незадовољан сарадњом (1% оцењује ту 
сарадњу са јединицом, 2% двојком). 5% би сарадњу оценила као прхватљиву- 
осредњу а 92% као добру: 23% четворком а 69% петицом. 
- 40% родитеља остварује 1-3 разговора током школске године, 30% 4-5 и 30% више 
- Најчешћи повод за сарадњу је успех ученика (85%), затим понашање ученика, која 
је много чешће тема у одељењима на српском језику (60%), док у одељењима на 
мађарском језику то је тема у 40% случајева- што није изненађујуће ако имамо у 
виду различито понашање ученика (скоро сви случајеви насиља у С одељењима, 
већина строжијих В-Д мера такође). У 20 (М) – 25% (С) случајева су тема односи међу 
ученицима, у 20 (С) – 10% (М) случајева родитељ жели да упозна ОС са 
специфичностима и потребама детета. Однос других наставника је тема  у 6 (С) – 10 
(М)% случајева. 
- На питање шта им се посебно допада код ОС, већина родитеља има и више 
карактеристика који им се допадају, 2/3 родитеља наводи да им се допада да ОС 
пдстиче развој ученика и води бригу о њима, половини се свиђа како ОС руководи 
одељењем, 1/3 родитеља се посебно допада  атмосфера коју ствара ОС . 40% 
родитеља каже да им се допадају теме које ОС обрађује са ученицима, а 23% каже 
да им се посебно свиђају теме рада са родитељима. 
- На питање о проблемима у сарадњи са ОС, 88% (М) и 83%(С) тврди да нема 
никаквих проблема. У одељењима на С наставном језику 5% родитеља се жали на 
површан однос ОС према својим дужностима и  ина незаинтересованост ОС за 
понашање ученика. 2-3% сматра са је ОС незаинтересован за успех ученика, да је 
субјективан  или има неки други проблем. У одељењима на мађарском језику тај 
проценат је испод 2% код сваког одговора. 
- 90% родитеља каже да их је ОС информисао о терминима за отворена врата 
- 85% изјављује да ОС обавештава родитеља уколико примети да је неко попустило у 
учењу или има неке потешкоће и да редовно одржава родитељске састанке 
- 65% родитеља каже да поред порука преко ученика о важним стварима ОС 
обавештава и телефонски и СМС-ом 
- 1/3 ОС организује и родитељски састанак и у виду радионице 
- око 17% ОС понекад позива стручњаке да реализују неку тему на родитељском 
састанку (педагог, психолог, полиција, лекар...) 
- Од уобичајених тема на родитељском састанку већина (63%) сматра тему 
мотивације за учење значајним за родитеље. 50% сматра да им је значајна теме 
анализа успеха у учењу и дружење и конфликти у разреду и ван њега. 30% родитеља 
сматра да тема болести зависности (дуван, алкохол, електронски уређаји...) је 
значајна. Интересовање за комуникацију ученика са одраслима и вршњацима је 
значајнија родитељима чија деца похађају школу на мађарском језику, док 
упознавање ученика са правима деце и њиховим обавезама је значајнија 
родитељима чија деца уче на српском. Анализу изостанака мање од 10% родитеља 
сматра значајним (вероватно због тога што на родитељске састанке углавном долазе 
они који немају проблем са изостанцима) 
- 99% родитеља сматра да је ОС успешан у васпитном утицају на ученике 
- око 80% родитеља изјављује да ОС разговара и саветује ученике 
- такође 80%  родитеља каже да им ОС даје конкретне информације 
- 70% изјављује да ОС саветује родитеље шта да предузму.  
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- 60% упућује родитеље на друге особе или се консултује са другим наставницима 
ако постоји проблем 
- 50% изјављује да ОС заједно са родитељем планира подршку детету ако примете 
неки проблем 
 
 - Анкете и детаљан преглед резултата се налази у школској документацији. 
 
  

- Планирани вид сакупљања идеја за унапређење сарадње од родитеља у виду 
дискусија ћемо реализовати следеће школске године. 

 
 
 
 
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  www.secenji.edu.rs се континуирано допуњује новим 
информацијама, фотографијама.  
Израђује се 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).  

http://www.secenji.edu.rs/
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7.4. Учешће ученика и школе у пројектима локалне и шире заједнице,  Друштвено 
корисне активности... 
 
Пројекти – конкурси на  којима смо учествовали 
 
На Тендеру Фонда за капитална улагања од Аутономне Покрајине Војводине 
конкурисали смо за средства за завршетак радова изградње објекта- фаза Ц- нисмо 
добили 
 
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  
 
Пројекат ЕХО (Екуменске Хуманитарне Организације) 
„Различитост сади, заједништво гради”. 
 
Код Аутономне Покрајине Војводине конкурисали смо  за средства за наставак пројекта 
„Различитост сади, заједништво гради” у следећој школској години. 
 
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 
 
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“ 
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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 


