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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 
Полазне основе за израду годишњег извештаја су: 

- Зaкoн o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Сл. глaсник РС” бр.88/2017, 27/2018 – др. 

закони и 6/ 2020); 

- Зaкoн o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу („Сл. глaсник РС” , бр. 55/2013, 101/ 2017, 27/ 2018- др. 

закон и 10/ 2019); 

- Правилник о стaндaрдима квaлитeтa рaдa установе („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 

14/18); 

- Стaтут шкoлe; 

- Годишњи план школе за школску 2020/21. годину  

- Школски програм (за период шк. 2018/2019-2021/2022. г.) 

- Развојни план школе (за период 2018/19-2021/22. г.) 

- Школски календар (за шк.2020/21. г.) 

 

 Према одребама члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања Годишњим планом 

рада школе утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. 

Годишњи извештај описује реализацију Годишњег плана рада школе.  

 

 

Пoлaзнe oснoвe рaдa шкoлe чинe: 

- Услoви у кojимa шкoлa oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд; 

- Друштвeнa и сoциjaлнa срeдинa у кojoj учeници и њихoви рoдитeљи живe и рaдe; 

- Дoсaдaшњи успeх учeникa шкoлe и њихoвo дaљe нaпрeдoвaњe; 

- Кaдрoвскa структурa нaстaвнoг и нeнaстaвнoг oсoбљa зaпoслeнoг у шкoли; 

- Maтeриjaлнo-тeхнички услoви рaдa шкoлe 

 

*Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Кризног штаба за заштиту здравља 

становништва од заразне болести Covid-19 у вези са мерама обезбеђивања безбедности и здравља 

ученика и запослених. 
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I. УСЛОВИ РАДА 

 

1.1. Материјално-технички и просторни услови рада школе, опремљеност 

 1.1.1. Просторни услови рада 

  1.1.1.1. Просторни услови у централном школском објекту 

  1.1.1.2. Просторни услови у издвојеним школским објектима 

 1.1.2. Опремљеност школе наставним и техничким средствима, уређајима 

 1.1.3. Опремљеност школске библиотеке и медијатеке 

 1.1.4. Школска кухиња и ужина  

 1.1.5. Зубнa амбуланта          

    

1.2. Кадровски услови 

 1.2.1. Приправници 

 1.2.2. Стручно усавршавање 
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1. УСЛОВИ РАДА 

1.1. Материјално-технички и просторни услови рада школе, опремљеност 

 

1.1.1. Просторни услови рада 

 

 Основна школа „Сечењи Иштван” има 4 објекта (централни објекат - матична школа, објекат у 

Шабачкој улици - удаљен је 1,5 км од матичне школе, објекат на Путу Е. Кардеља - удаљен 3 км, и објекат 

на Келебији - удаљен 11 км).  

Приоритетни правци развоја школе: 

 - завршетак изградње централног објекта, 

 - ограђивање дворишта објекта у Шабачкој улици. 

 

1.1.1.1.Просторни услови у централном школском објекту 

 

 И у овој школској години је највећи проблем представљао недостатак учионица. Због великог броја 

одељења у школи је немогуће било ефективно и квалитетно организовати наставу, посебно по циклусима.  

Такође је било немогуће организовати да одељења виших разреда долазе у школу сваки дан (обе 

групе), стога су одељења другог циклуса похађали наставу по комбинованом моделу- што је далеко 

неповољније од свакодневног похађања наставе.  

Пошто су ученици првог и другог циклуса у истим сменама у школи, смањење броја контаката је зато 

постигнуто клизним распоредом.  

У септембру и октобру два одељења првог циклуса су наставу похађала у четвртој смени. Од новембра је 

кабинет за Технику и технологију преуређен у учионицу- пошто се искристалисало да се епидемиолошка 

ситуација са коронавирусом неће ускоро поправити. Овим преуређивањем је постигнуто да су сви ученици 

првог циклуса похађају наставу у 1, 2. и 3. смени.  

За допунску и додатну наставу,  секције је било простора само након дезинфекције након 2. смене за 

ученике 2. циклуса. У односу на раније године, проблем са простором је био само утолико мањи пошто су 

активности где би се одељења спајала реализоване на даљину (хор, оркестар, верска настава, грађанско 

васпитање). 

Наша школа је вежбаоница за студенте Учитељског факултета на мађарском језику, који такође анализу 

одржаних часова реализују у скученом простору за пријем родитеља и на помоћном ходнику око столова.  

Због великог броја ученика у продуженом боравку ове школске године је исти организован у фискултурној 

сали да би се могла обезбедити потребна дистанца и испоштовати сви услови предвиђени препорукама мера 

у току пандемије.  

Рад такође отежава лоша изолација зграде у учионицама у поткровљу, те су у неким учионицама већ 

монтирани клима-уређаји који се одржавају у зависности од потреба и материјалних могућности школе, а 

обезбеђују се  клима-уређаји у свим учионицама у поткровљу како би се настава могла одвијати у 

квалитетнијим условима за рад. 

 

Школа континуирано чини кораке за обезбађивање средстава за завршетак радова започетог објекта 

Фаза Ц- како би се велики део наших организационих проблема могао решити. 

 

Радови и набавке у протеклој школској години- на нивоу школе – тичу сe вишe oбjeкaтa: 

● купљена oпрема из финансијског плана: телевизор за видео надзор, тример за живу ограду, бежични 

телефон (3 ком), лаптоп (2 ком), спољна меморија. 

●  опрема за унапређивање наставе: 

- школска табла магнетна (4 ком -  купљена према финансијском плану),  

- интерактивна табла и пројектор (добијени учешћем у пројекту Града Суботица -

Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици); 

- 4 интерактивне табле и 4 пројектора - конкурсом у Покрајински секретаријат за образовање; 

- интерактивна табла (конкурсом код Националног савета мађарске нац.мањине), 

- машина за штампање графичких радова (учешћем у пројекту Мреже центара за таленте Мађарске и 

Министарства за људске ресурсе Мађарске - подстицање атмосфере учења и напретка ученика); 

донацијом из „Ротари клуба“ пристигла су два половна рачунара. 
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● Редовно се одржава хигијена школских просторија. Школа и надаље користи еколошка-френдли 

(без амонијака) средства за хигијену просторија, њихово чишћење и одржавање, а директор редовно 

контролише. Директор израдио и контролне листе, а обавезна је редовитост њиховог попуњавања.  

● Одрађена је дезинфекција, дезинсекција и дератизација школских просторија свих објеката у оба 

полугодишта.   

Одрађена је ревизија противпожарних апарата и замена дотрајалих. 

● Извршено је чишћење олука у централној згради, у објекту у Шабачкој улици и на Келебији. 

● Редовно се одржава хигијена школских просторија. Школа и надаље користи еколошка-френдли 

(без амонијака) средства за хигијену просторија, њихово чишћење и одржавање,  

● Одрађена је дезинфекција, дезинсекција и дератизација школских просторија свих објеката у оба  

● Спортски реквизити су у добром стању и стално се проверава њихова исправност (кошеви, голови). 

Опрема на дечјем игралишту у свим објектима се контролише, а у централном дворишту је 

уклоњена због дотрајалости и бахатог понашања старијих ученика. Проблем и даље постоји са 

оградом која је годинама крадена око објекта у Шабачкој улици од стране локалног становништва, 

те је затражена помоћ од локалне самоуправе, али још без одговора.  Обезбеђен је идејни пројекат 

и покренута грађевинска дозвола;  

● школски објекти и њихово окружење (стазе и површине уз њих) редовно су одржавани и чишћени. 

● Поред редовних месечних  услуга у вези са заштитом од пожара, безбедности на раду и видео 

надзора, извршена је и контрола громобранске инсталације, измерена микроклима; 

● поправљен је кров и замењени олуци у централној згради и у подручним објектима; 

● обезбеђене 2 климе конкурсом код Мађарског нац.савета, 1 клима донацијом и 2 климе куповином.  
 

 

Извршени радови у централној школи у школској 2020/21. години 

 

Континуирано се ради на одржавању зграде и опреме. Редовно се одржава објекат и двориште, коси се 

трава, зидови се крече, врше се континуирано све врсте поправки и замена дотрајалих или оштећеног 

школског намештаја, ламперије... редовно се поправљају и сервисирају фотокопир-апарати, рачунари и сва 

остала техника у школи. Због безбедности ученика 2. циклуса игралиште у дворишту je растављено. 

 

Већи радови у школској години: завршетак радова на поправци крова фискултурне сале, комплетно 

кречење фискултурне сале, поправка крова и замена олука у централној гради, молерски радови у 

просторијама и учионицама у централној згради, ( учионице, ученички тоалети, канцеларије стручне 

службе) паркетарски радови у учионицама централне 

 

1.1.1.2. Просторни услови у издвојеним школским објектима 

 

 У 3 издвојена одељења образовно-васпитни рад се одвија од 1-4. разреда на српском и мађарском 

наставном језику.  У објекту у Шабачкој улици, у објекту на Путу Е. Кардеља и на Келебији су одељења 

малобројна, стога су у неким генерацијама комбинована одељења.  

 

Издвојено одељење у Шабачкој улици 

 Школска зграда се континуирано обнавља и поправља, а посебна се пажња посвећује озелењавању 

дворишта. Дечје игралиште је опремљено справама-реквизитима и постављени су голови на спортском 

терену. Међутим, у више наврата игралиште је руинирано од стране Н.Н. лица што је школа увек пријавила 

надлежним органима. Због тога је и ове године највећи проблем у овом објекту недостатак ограде. Пси 

луталице, малолетници из окружења, а чак и одрасли се понекад задржавају у дворишту, ометају наставу  

када се одржава у дворишту, али и наставу у учионицама тако што галаме, куцају на прозоре у учионицама, 

не дају ученицима да користе спортске терене, те и вербално улазе у расправе са  учитељицама и 

спремачицама уколико покушају да им скрену пажњу да не ометају наставу. Преко ноћи, викенда и 

распуста је више пута нанета штета, сломљена ролетне, сломљене засађене саднице, покварене справе на 

игралишту, оштећена врата, остављено смеће- често и игле-шприцеви, ножеви, цигарете, запаљене ствари... 

Школа уредно пријављује штету полицији, из сопствених средстава је  израђен пројекат за изградњу ограде 

који омогућава изградњу у две фазе и школа редовно конкурише за средства за изградњу ограде.  
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Током протекле школске године у објекту у Шабачкој улици извршени су следећи радови:  

 

- редовно се одржава двориште- коси се трава, саде се биљке и саднице, фарбају се справе... 

- редовно се поправља и сервисира фотокопир-апарат и рачунари, пројектори, видео-надзор, 

- у сваку учионицу постављени су пројектори и рачунари, обезбеђене су две интерактивне табле; 

- одржавање објекта и поправке се раде континуирано током године. 

 

Издвојено одељење на Путу Е. Кардеља Поред школе са 6 одељења (од тога 1 комбиновано) у објекту је и 

једна просторија у којој бораве деца предшколског узраста - вртић. 

 

Током протекле школске године у објекту у овом објекту су извршени водоводни радови у кухињи (након 

прикључивања на водовод); 
 

-континуирано се одржава објекат (паркет, зидови, реквизити на игралишту, травњак) по потреби, одржава 

се видео надзор са две камере, фотокопир апарат, рачунари, пројектори, обезбеђена је интерактивна табла и 

сл. 

 

Издвојено одељење на Келебији,  

 

Током протекле школске године у објекту на Келебији jе извршена поправка електричне инсталације, а  

одржавање објекта и великог дворишта са игралиштем и ситне поправке су рађене континуирано током 

године, сервисира се фотокопир апарат, видео надзор... Обезбеђена је интерактивна табла и оцртана 

учионица у сарадњи са локалном ликовном уметницом.  

1.1.2. Опремљеност школе наставним и техничким средствима, уређајима 

 

 Школа се континуирано - према материјалним могућностима опрема савременим наставним 

средствима, инструментима, техничким средствима и уређајима. Извори средстава су буџет, локална 

заједница, а све више се намеће потреба самосталног изналажења средстава од донатора,  учешћем у разним 

пројектима и конкурсима.  

 

Набавка опреме и учила током школске 2020/2021. год. 

Телевизор за видео- надзор, 5 пројектора, 6 интерактивних табли, 4 школске табле, тример за живу ограду, 

бежични телефон, спољна меморија (извор финансирања- Град Суботица), графичка машина (донација по 

пројекту из Мађарског министарства), 2 лаптопа (Министарство просвете), 2 половна рачунара (Ротари 

клуб из Мађарске). 

 

1.1.3. Опремљеност школске библиотеке и медијатеке 

 

Школа има библиотеку с читаоницом у централној школској згради. Стоји ученицима и запосленима 

на располагању сваким радним даном од 7.30-16.00 часова. Библиотека је опремљена с књигама класичних 

и савремених дечјих писаца, научно-популарним насловима, енциклопедијама, лексиконима, речницима, 

стручном педагошко-психолошком литературом на српском и на мађарском наставном језику . Књижни 

фонд библиотеке се обнавља по могућности, а обновљен је библиотечки фонд лектира на српском и 

мађарском језику. 

Организујемо изложбу новогодишњих честитки и активо учествујемо у спровођењу божићних и ускршњих 

вашара. Школска библиотека активно учествује у промоцији Градске библиотеке ,,Читам и скитам”-акција, 

значајност читања. Збивања у школи се прате документовањем сликама. Води се документација 

талентованих ученика, постигнутих резултата у текућој школској години. 

У библиотеци се поред два рачунара налази 2 мултифункционална апарата- апарат са функцијом штампача, 

скенера и фотокопир машина. Током школске године се уредно поправљају и сервисирају, као и рачунар с 

интернет конекцијом. Библиотека је опремљена да по потреби изради позивнице, натписе, улазнице итд. 

1.1.4. Школска  ужина  
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Током школске 2020/2021. за ученике је обезбеђено укупно 550 ужина. Због већег броја ученика 

исламске вероисповести од школске 2015/16. године уведена је могућност избора ужине са или без 

свињског меса, а то се наставило и у шк. 2020/2021. години. Ужина је обезбеђена поступком јавне набавке и 

изабран је најповољнији понуђач: пекара Пролеће 2. Приказ броја ужина дат је у табели. 

 

Школски објекат 

Број ученика 

који ужинају и 

плаћају пун 

износ 

Бесплатна ужина коју финансира 

град Ужина у 

боравку 

Укупан број 

ужина 
Обична 

Без свињског 

меса 

Централна школа 84 64 64 118 330 

Објекат у 

Шабачкој улици 
54 9 97 0 160 

Објекат на 

Келебији 
15 7 0 0 22 

Објекат у 

ул.Едварда 

Кардеља 

23 10 5 0 38 

УКУПНО 176 90 166 118 550 

 

 

1.1.5.  Зубнa амбуланта 

 

Добро опремљена школска амбуланта у централној школској згради игра значајну улогу у лечењу, 

оралној нези, одржавању хигијене уста и зуба, превенцији и едукацији ученика. Стоји ученицима на 

располагању сваким радним даном од 7-13, односно од 13-19 сати. Сва деца су обавезно обухваћена 

систематским прегледом зуба, а на лечење и друге интервенције  долазе сами или у пратњи родитеља.  

Од увођења ванредног стања у марту 2020. зубар ради у школском диспанзеру, где су пренесени  

картони из школске амбуланте да би тамо могли наставити третмане зуба наших ученика. 

 

 

1.2. Кадровски услови 

 

 

Школа броји у оквиру наставе 71,49 запослена на неодређено време и 9,27 на одређено време. 

Ваннаставног особља има 24 на неодређено и 3,5 запослених на одређено време.  

У стручној служби раде 2 педагогa и 2 психолога, за помоћ деци из депривираних средина ангажован је 1 

педагошки асистент, а у библиотеци ради 1 библиотекар и 2 наставника. 

Руководство броји 4 члана (директор, 2 заменика) 1 секретар, у администрацији и рачуноводству  раде 2 

запослена, а на помоћно-техничким пословима 20 особа (14 чистачице, 2 сервирке, 2 домара - мајстора 

одржавања). 

 

 

Разредна настава 

Током школске 2020/2021. године наступиле су следеће промене у кадровском саставу у односу на 

планирано: 

 

● У објекту на путу Едварда Кардеља, 21.09.2020. одобрено је отварање једног одељања те је 

учитељица Рената Туруш Биачи која је као технолошки вишак била распоређена у продужени 

боравак, прешла у разредну наставу као одељењски старешина 2.д; 

● Тимеа Чикош преузима место у продуженом боравку од Ренате Туруш Биачи; 

● Тимеа Каса преузима место наставнице мађарског језика као друштвене средине. 

 

Предметна настава 

Током школске 2020/2021. године наступиле су следеће промене у кадровском саставу у односу на 

планирано: 
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● Изабела Такач, наставница мађарског језика, отишла је на функцију директора средње школе- њену 

замену преузела је Анамарија Косо Влаховић. 

● Станко Патарчић, наставник музичке културе, споразумно је прекинуо радни однос и његово место 

преузео је Огњен Петровић. 

● Лауру Шандор, наставницу ликовне културе, због боловања дужег од 60 дана, мења наставница 

Едит Хајбел. 

● Соњу Пантелић, наставницу српског језика као нематерњег, због боловања дужег од 60 дана, 

сразмерно мењају Паулина Миланковић и Каролона Гајдош. 

 

 

1.2.1. Приправници 

 

Рад са приправницима, њихова квалитетна методичка, дидактичка, психолошка и педагошка 

припрема представља важан задатак школе, где су највише ангажовани наставници са вишегодишњим 

искуством, управа школе и стручна служба.  

 

 

Приправници чији који су савладали програм за увођење приправника у посао и који очекују позив 

за полагање испита за лиценцу  наредне школске године су: 

 

Припрaвници кojи су сaвлaдaли прoгрaм зa припрaвникe и положили испитн час пред школском 

комисијом, пријављени су и очекују позив на полагање испита за лиценцу 

 
Имe и прeзимe 

припрaвникa 
Звaњe Врстa пoслa 

Имe и прeзимe 

мeнтoрa 

1.  Ана Катић 
Мастер филолог 

англиста 
Наставник енглеског језика Чаба Ковач 

2.  
Милан Павић 

 

Мастер проф. 

географије 
Наставник  географије Миле Илин 

 

Приправници чији се рад школске 2020/2021. године oдвијао уз помоћ ментора како би савладали 

програм за приправнике, а час провере савладаности програма ће полагати  наредне школске године су: 

 

Припрaвници кojи су сaвлaдaли прoгрaм зa припрaвникe али још није организован час провере 

савладаности истог, те ће се то рализовати наредне школске године 

 Имe и прeзимe припрaвникa Врстa пoслa Имe и прeзимe мeнтoрa 

1. Анамарија Влаховић Косо Наставник мађарског језика Ноеми Кираљ 

2. Огњен Петровић Наставник музичке културе Шандор Тамаш 

1.2.2. Стручно усавршавање наставника 

 

Професионални развој  наставника и стручних сарадника je сложен процес, који подразумева стално 

усавршавање постојећих и стицање нових компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног рада.  
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 
 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

 

Угледни/ огледни час 

Одржано: 11 угледних часова, снимљено 28 часова за потребе наставе на даљину  

Реализатор  

Наставни 

предмет Наставна јединица 

Датум и 

место 

реализације Учесници 

Силвиа 

Вашархељи  Mатематика 

Одређивање непознатог 

умањeника 20.11.2020. Пап Агота 

Ангела 

Ковачевић 

Српски 

језик Читање и писање 02.11.2020. Пап Агота 

Слађана Гагић 

Српски 

језик 

Штампана слова 

латинице Ч , Ћ ,Ц 23.3.2021. Маја Шаравања 

Маја 

Дамњановић Mатематика Писмено множење 24.3.2021. Маја Шаравања 

Торма Тинде 

Мађарски 

језик Писмо 16. 6. 2021. Сабо Сeке Изабела 

Мирослава 

Бриндза ЧОС Језичка слагалица и квиз 10.11.2021. Сабо Сeке Изабела 

Нинослава 

Ждеро 

Природа и 

друштво Светлост и звук 10.3.2021. Данијела Ђедовић 

Елвира Лилић Свет око нас A természet sokszinűsége 2.11.2020. Агота Пап 

Боршош Ева Математика 

Egy szám megelőzője és 

rákövetkezője 02.2021. Агота Пап 

Ева 

Францишковић 

Мађарски ј. 

– 1.KM Az olvasás gyakorlása  04.11.2020. Изабела Сабо Секе  

Ева 

Францишковић 

Мађарски ј. 

– 2.KM 

J vagy LY? – A J hang 

kétféle jelölése 04.11.2020. Изабела Сабо Секе  

Ђенђи 

Пољаковић 

Кираљ  

Мађарски 

језик -Аz ige  август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Ђенђи 

Пољаковић 

Кираљ  

Мађарски 

језик 

-Nemes Nagy ágnes: 

Nyári rajz  август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Ђенђи 

Пољаковић 

Кираљ  

Мађарски 

језик 

-Janikovszky Éva:Dani 

meg a csuka август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвиа 

Вашархељи  

Mатематика Сабирање двоцифреног 

и једноцифреног броја август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвиа 

Вашархељи  

Mатематика Сабирање двоцифреног 

и једноцифреног боја са 

прелазом преко десетице август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвиа 

Вашархељи  

Mатематика Одузимаље 

једноцифреног броја од август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 
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двоцифреног са 

прелазом преко десетице 

Силвиа 

Вашархељи  

Mатематика Сабирање двоцифрених 

бројева август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвиа 

Вашархељи  

Mатематика Одузимање 

двоцифрених бројева август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвиа 

Вашархељи  

Mатематика 

Римски бројеви од 1-39 август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвиа 

Вашархељи  

Mатематика 

Римски бројеви до 100 август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвиа 

Вашархељи  

Mатематика Римски бројеви до 100-

увежбавање август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвиа 

Вашархељи  

Mатематика Однос између сабирања 

и множења август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвиа 

Вашархељи  

Mатематика 

Чиниоци и производ август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвиа 

Вашархељи  

Mатематика 

Множење са 10 август 2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

Mатематика Az ezresek írása, olvasása 

és összehasonlítása 

Панон ТВ. 

18.8.2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

Mатематика A számok gyakorlása 

10000-ig 

Панон ТВ. 

18.8.2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

Mатематика A 100 000-ig terjedő 

számok írása, olvasása és 

összehasonlítása 

Панон ТВ. 

19.8.2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

 

Mатематика 

A 100 000-ig terjedő 

számok írásának, 

olvasásának és 

összehasonlításának 

gyakorlása 

Панон ТВ. 

19.8.2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

Mатематика 

Számok egymillióig 

Панон ТВ. 

31.8.2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

Mатематика Számok egymillióig - 

gyakorlás 

Панон ТБ. 

31.8.2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

Mатематика 

Számcsoportok 

Панон ТБ. 

31.8.2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

Mатематика Számcsoportok - 

gyakorlás 

Панон Тв. 

9.9.2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

Mатематика A számok valódi és helyi 

értéke 

Панон ТВ, 

9.9.2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

Mатематика A számok valódi és helyi 

értéke - gyakorlás 

Панон ТВ, 

9.9.2020. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

мађарски 

језик 

Pilinszky János: Őszi 

cirkusz 

Панон ТВ, 

12.1.2021. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

мађарски 

језик 

Benedek Elek: A két bors 

ökröcske 

Панон ТВ, 

12.1. 2021. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

мађарски 

језик A mondat 

Панон ТВ, 

12.1.2021. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 

Силвија Шили 

мађарски 

језик 

Az egyszerű és az 

összetett mondat 

Панон ТБ. 

12.1.2021. 

Час снимљен за потребе наставе на 

даљину 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

 

Угледни/ огледни час 

Одржано 7  угледних часова, снимљено 113 часова за потребе наставе на даљину, посећено 5 часова. 

Реализатор  

Наставни 

предмет Наставна јединица 

Датум и место 

реализације Учесници 

Роберт Хербут Географија 

Упознаванје са географијом за 

5.раз. 20.5.2021. 

Ђенђи Пољаковић 

Кираљ 

Роберт Хербут Географија Географија за 5.разред 4.6. 2021. Шили Силвија 

Чаба Ковач Енглески језик Past Simple and Irregular verbs 20.5.2021. Каролина Гајдош 

Чаба Ковач Енглески језик Past Simple and Irregular verbs 20.5.2021. Каролина Гајдош 

Анамарија 

Косо Влаховић Мађарски језик 

Упознавање предмета у 5. 

разреду 5.6.2021. 

Ђенђи Пољаковић 

Кираљ 

Жужана К. 

Дели Немачки језик Was kostet das? 21.6.2021. 

Анико Бајус, 

Нинослава Ждеро 

Зоран Вукоја Физика 

Сила Земљине теже и тежина 

тела 20.11.2020. 

Маја Шаравања*  

Редовна посета 

Милан Павић Географија Краљевина Шпанија 22.09.2020. Маја Шаравања*   

Соња 

Пантелић 

Српски језик 

као нематерњи Време: Када? 18.11.2020. 

Маја Шаравања*  

Редовна посета 

Флоријан 

Лашац Карољ Физика 

Појам средње вредности и грешке 

при директним мерењима 26.2.2021. 

Маја Шаравања, 

Агота Пап*  Редовна 

посета 

Флоријан 

Лашац Карољ Физика 

Јачина електричнае струје. 

Мерење јачине струје и напона. 9.02.2021. 

Маја Шаравања, 

Агота Пап*  Редовна 

посета 

Ведрана 

Цвијин Математика Троугао 26.11.2020. Данијела Ђедовић 

Ноеми Кираљ Мађарски језик 

A szószerkezetek - A hozzárendelő 

vagy alanyiállítmányi szószerkezet 16.09.2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик 

Az alárendelő és mellérendelő 

szószerkezet 16.09.2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик 

Orbán Ottó: A magyar népdalhoz 

(Műfaj és műfajköziség) (óda és 

dal, népdal) 16.09.2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик 

Munk Artúr: Köszönöm addig is… 

(részlet), (regény, memoár) 16.09.2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик 

Az állítmány fogalma, fajtái - az 

igei állítmány 9.10.2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик A névszói és összetett állítmány 9.10.2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 
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Ноеми Кираљ Мађарски језик 

Nemes Nagy Ágnes: Rózsafa 

(Szonett és szonett-átírások) - Nagy 

Gabriella: Nemes Nagy Ágnes: 

Rózsafa 9.10.2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик 

Az alany fogalma, fajtái, szófaja, 

kihagyása 9.10.2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик 

Az alany és az állítmány 

egyeztetése (számbeli, személybeli, 

értelmi) 30. 10. 2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик Móricz Zsigmond: Hét krajcár 30. 10. 2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик 

Fenyvesi Ottó: Blues az óceán felett 

–hozzákapcsolva: Ady Endre: A 

fekete zongora 30. 10. 2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик A mondat bővítménye: a tárgy 30. 10. 2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик 

A tárgy fajtái (határozott, 

határozatlan) 4.12.2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик Dragomán György: A fehér király 4.12.2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Ноеми Кираљ Мађарски језик Dragomán György: Máglya 4.12.2020. 

Час снимљен за 

потребе наставе на 

даљину 

Весна Вајс 

Српски језик 

као нематерњи 

Према пројекту МПНТР и Мисије 

ОЕБС-а* Током године 

Часови снимљени за 

потребе наставе на 

даљину- 48 часова 

Дамир 

Ишпановић 

Српски језик и 

књижевност 

Према пројекту МПНТР и Мисије 

ОЕБС-а* Током године 

Часови снимљени за 

потребе наставе на 

даљину- 48 часова 
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ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

ГОДИНИ  

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 
 

Врст

а 

прог

рама  Назив програма 

Катало

шки 

број 

Станд

арди 

компе

тенциј

е или 

Приор

итетне 

област

и  

Реализато

р програма 

Дату

м и 

мест

о 

реал

изац

ије 

Учесник (име и презиме 

наставника) 

Број 

сати

/ 

број 

бодо

ва 

Обука 

Модули обука за 

развој језичких 

компетенција 

наставника који 

реализују на 

језицима 

националних 

мањина 

610-00-

00396/201

9-07 

К1, К2, 

П3 МПНТР 

Електр

онска 

обука 

Вашархељи Силвиа, Пољаковић 

Кираљ Ђенђи, Лилић Елвира, 

Шили Силвиа, Зораје Илдико, Ева 

Францишковић, Агнеш Дудаш 24 

Семинар 

Програм обуке 

наставника 

разредне наставе за 

предмет Дигитални 

свет 

1864/2020/

567 К1, К2 МПНТР 

Онлајн, 

од 5. 

10. 

2020. Ангела Ковачевић, Нађ Варга Ката 16 

Семинар 

Формативно 

оцењивање и 

његова примена у 

дигиталном 

окружењу  

2020/-1-

59-6588 

K2, K3, 

K4 

Завода за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања  

Онлајн 

и у ОШ 

„Сечењ

и 

Иштван

“, 

6.11.20

20. 

Ангела Ковачевић, Љиљана 

Радојчић, Светлана Михајловић, 

Даниела Летовић, Мирослава 

Бриндза, Маја Дамњановић, 

Слађана Гагић, Шванер Илдика, 

Јесенски Габор, Ева 

Францишковић, 12 

Вебинар 

„ G Suite – израда 

ефикасних тестова 

и знања и упитника 

и G Suite Meet – 

потпуна 

интеракција свих 

учесника наставног 

процеса“   П10 

БИГЗ 

школство 

Онлајн, 

27. 11. 

2020. 

Ангела Ковачевић, Мирослава 

Бриндза 1 

Вебинар 

Нова генерација 

Едукиних уџбеника 

за 4. Разед основне 

школе    К1 ЕДУКА  

Онлајн, 

23. 12. 

2020. 

Ангела Ковачевић, Мирослава 

Бриндза 1 

Вебинар 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе 

орјентисане ка 

исходима учења 

1555/2020/

10252 К1, К2 ЗУОВ 

20.8.20

20. 

Татјана Халиловић, Светлана 

Михајловић, Даниела Летовић, 

Маја Дамњановић, Слађана 

Гагић,Торма Тунде, Шванер 

Илдика, Сенка Рожумберски, 

Пољаковић Кираљ Ђенђи, Елвира 

Лилић, Сузана Мађаревић, Шили 

Силвиа,Зораје Илдико, Нађ Варга 

Ката, Ева Францишковић, Зорка 

Куљић, Весна Рудић 

16 и 8 ( 

онлајн) 

сати 

Број 

бодова:

24 

Вебинар 

Обука наставника 

за примену 

2012/2020/

183 К2 ЗУОВ 

Онлајн, 

4.11.20

Татјана Халиловић,  Светлана 

Михајловић, Даниела Летовић, 24 
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стандарда 

образовних 

постигнућа за 

српски као страни 

језик и програм 

наставе и учења за 

српски као  страни 

језик 

20. Маја Дамњановић, Слађана 

Гагић,Торма Тунде, Шванер 

Илдика,Сенка Рожумберски, 

Сузана Мађаревић, Шили Силвиа 

Вебинар 

Формативно 

оцењивање и 

његова примена у 

дигиталном 

окружењу      ЗУОВ 

Онлајн, 

6.11.20

20. 

Татјана Халиловић, Маја 

Дамњановић, Слађана Гагић, 

Шванер Илдика, Јесенски Габор, 

Торма Тунде, Сенка Рожумберски, 

Зораје Илдико, Ева Францишковић 12 

Вебинар 

Са стресом је лако 

ако знаш како 144 К4, П4 

Бранка 

Бешлић 

Онлајн, 

3.3.202

1. 

Татјана Халиловић, Светлана 

Михајловић, Даниела Летовић, 

Маја Дамњановић, Слађана 

Гагић,Торма Тунде, Шванер 

Илдика, Сенка Рожумберски, 

Сузана Мађаревић, Ноеми Кираљ, 

Агнеш Дудаш   

Вебинар 

Дигитална 

учионица 

DIG21-

3048 

К1 , К2, 

П1 ЗУОВ 

Онлајн, 

април 

2021. 

Татјана Халиловић, Ана Кесеги 

Михајловић, Мезеи Лидиа, 

Пољаковић Кираљ Ђенђи, Силард 

Семи, Шили Силвиа, Нађ Варга 

Ката, Мухамед Суљић, Ева 

Францишковић, Слободанка 

Брандт, Зорка Куљић, Весна Рудић   

Вебинар 

Програм обуке за 

дежурне 

наставнике на 

завршном испиту у 

ОШ 

994/2021/1

8484 К2 ЗУОВ 

Онлајн, 

14.6.20

21. 

Татјана Халиловић, Светлана 

Михајловић, Даниела Летовић, 

Маја Дамњановић, Гагић Слађана, 

Јесенски Габор, Торма Тинде, 

Шванер Илдика, Сенка 

Рожумберски, Рената Туруш 

Биачи, Ема Кривек, Мезеи Лидиа, 

Лилић Елвира, Пољаковић Кираљ 

Ђенђи, Снежана Глигорић, Шили 

Силвиа, Нађ Варга Ката, Ева 

Францишковић 8 

Вебинар 

Обука за " Са 

стресом је лако ако 

знаш како"     ЗУОВ 

Онлајн, 

3.3.202

1. 

Маја Дамњановић, Слађана 

Гагић,Торма Тунде, Шванер 

Илдика, Јесенски Габор   

Вебинар 

Јачање језичких 

компентенција 

наставника и 

наставница који 

предају мађарском 

језику     ЦИП-центар 

Онлајн, 

9.10.20

21. Зораје Илдико   

Семинар 

Улога дигиталног 

описмењавања у 

настави     

Мађарски 

Национални 

Савет 

6.11.20

20.,7.11

.2020. 

Торма Тинде, Пољаковић Кираљ 

Ђенђи, Боршош Ева, Шили 

Силвиа   

Вебинар 

Обука наставника 

за примену општих 

стандарда 

постигнућа за 

матерњи језик ѕа 

крај првог циклуса 

основног 

образовања и 

васпитања   К1 П2 

Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања,Бео

град 

28.04 

2021. 

Торма Тинде, Пољаковић Кираљ 

Ђенђи 8 
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Вебинар 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/Дигита

лно компетентан 

наставник -увођење 

електронских 

уђбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала 

1868/20/17

14 К1, К2 

Завод за 

унапрећивање 

образовања и 

васпитања 

25.05.2

020. 

Лилић Елвира, Сузана Мађаревић, 

Боршош Ева, Ева Францишковић 

19,5 

поена 

Семинар 

Даровитост 

ученика 1083 К3, П3 

Војвођанско 

веће за 

подршку 

талентованим 

ученицима 

29.4.20

21., 

13.1.20

21 Ленке Кобрехел 8 

Стручни 

скуп 

Летња академија- 

Едукација 

просветних 

радника на 

маћарском 

наставном језику 1084 К1, П3 

Удружење 

просветних 

радника 

мађара 

Северне Бачке 

10-

13.08.2

020. Ленке Кобрехел, Агнеш Дудаш 16 

Стручни 

скуп- 

трибина 

Развој животних 

вредности код 

ученика и 

партнерских 

односа с њиховим 

родитељима 

12672/202

0   

КЛЕТТ 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

02.04.2

020. Ленке Кобрехел 1 

Стручни 

скуп 

Развој 

лингвистичких 

компетенцијанаста

вника који наставу 

изводе на 

мађарском 

наставном језику- 

Конференција 90   

Удружење 

просветних 

радника 

мађара 

Северне Бачке 

29.2.20

20. Ленке Кобрехел 2 

Семинар 

Програм обуке 

наставника 

разредне наставе за 

предмет Дигитални 

свет 

1864/2020/

571 

К1, К2, 

К3 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

Онлајн 

, 

5.10.20

20. Сања Тонковић 16 

Семинар 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

1555/2020/

10992 

К1, К2, 

К3 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

20.8.20

20. Сања Тонковић 

24 ( 16 

+ 8 

онлајн) 

Вебинар 

Програм обуке за 

дежурне 

наставнике на 

завршном испиту у 

основном 

образовању  

994/2021/9

732 К2 

Завод за 

унапређење 

васпитања и 

образовања  

14.06.2

021. 

Ксенија П. Џелебџић, Силвија 

Шили, Рита Николић, Светлана 

Михајловић, Ленке Кобрехел, 

Маја ДАмњановићСнежана 

Глигорић, Едит Хајбел, Лидиа 

Мезеи, Ђенђи пољаковић Кираљ, 

Даниела Летовић, Слађана Гагић, 

Золтан Бало, Бетина Куњи, Ката 

Нађ Варга, Рената Туруш Биачи, 

Паулина Миланковић, Чаба Ковач, 

Изабела Пејовић, Ангела Гал, 

Габор Јесенски, Рената Туруш 

Биачи, Тинде Торма, Наталија 8 
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Тадић, Сенка Рожумберски, 

Илдико Шванер, Татјана 

Халиловић, Ема Кривек, Ева 

Францишковић, Ана Катић, Огњен 

Петровић 

Стручни 

скуп 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотвацију 

212-

4/2020/ 

569 К2 

КЛЕТТ 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

23.2.20

21. Нинослава Ждеро 1 

Вебинар 

Програм обуке 

наставника 

разредне наставе за 

предмет Дигитални 

свет 

1864/2020/

571 

К1, К2, 

К3 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

5.10.20

20. Лидија Миланковић 16 

Вебинар 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

1555/2020/

10992 

К1, К2, 

К3 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

20.8.20

20. Лидија Миланковић 

24 ( 16 

+ 8 ) 

Вебинар 

Формативно 

оцењивање и 

његова примена у 

дигиталном 

окружењу     К2 

Завода за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања  

Онлајн 

и у ОШ 

„Сечењ

и 

Иштван

“, 

6. 11. 

2020. Лидија Миланковић 12 

Вебинар 

Презентација новог 

издања Дигитани 

свет 1   К1 Логос 

Онлајн 

28.8.20

20. Ангела Ковачевић 1 

Вебинар 

Програм обуке 

дежурне 

наставнике на 

завршном испиту у 

основном 

образовању 

994/2021/8

95 

K1,K2,K

3 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

14.06.2

021.Он

лajн Гал Ангела 8 

Вебинар 

Како да лако 

успоставите и 

одржавате 

адекватан систем 

финансијског 

управљања и 

контроле  П10 

Control Audit 

Reference, 

Beograd 

18.6.20

21. Ирса Исић, Илонка Буљовчић 5 

 
 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
 

Врста 

програма  Назив програма 

Каталошки 

број 

Стандарди 

компетенци

је или 

Приоритетн

е области  

Реализатор 

програма 

Датум и 

место 

реализациј

е 

Учесник 

(име и 

презиме 

наставника) 

Број 

сати/ 

број 

бодов

а 

Семинар 

Интеркултурализам и 

антидискриминација у -   

Центар за 

локалну 24.10.2020. 

Чаба Ковач, 

Мирослава - 
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Суботици  демократију Бриндза, 

Снежана 

Глигорић, 

Ноеми 

Кираљ, Ана 

Хербут 

Хегедиш 

Вебинар 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

1555/2020/101

66 К1, К2 ЗУОВ 7.10.2020. 

Ана Хербут 

Хегедиш, 

Андреа Рожа 

Сикора 

16 и 8 

( 

онлајн

) сати 

Број 

бодова

:24 

Вебинар 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/Дигитално 

компетентан наставник 

-увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

1868/2020/274

7 К1, К2 ЗУОВ 17.11.2020   

Број 

бодова

: 19,5 

Вебинар 

Oбука наставника за 

примену Стандарда 

образовних постигнућа 

за Српски као страни 

језик и Програма 

наставе и учења за 

Српски као страни 

језик 2012/2020/145 К1 ЗУОВ 17.12.2020. 

Ана Катић, 

Паулина 

Миланковић, 

Ана Кесеги 

Михајловић, 

Рита 

Николић, 

Андреа Рожа 

Сикора 24 

Вебинар 

Програм обуке за 

дежурне испите на 

завршном испиту у 

основном образовању 994/2021/703 К2 ЗУОВ 22.6.2021. 

Ана Катић, 

Паулина 

Миланковић, 

Ана Кесеги 

Михајловић, 

Рита 

Николић 8 

Вебинар 

Са стресом је лако ако 

знаш како   К4 ЗУОВ 

Онлајн, 

3.3.2021. 

Ана Катић, 

Паулина 

Миланковић, 

Ана Кесеги 

Михајловић, 

Рита 

Николић, 

Ноеми 

Кираљ, 

Љиљана  

Тиквицки 8 

Вебинар 

Формативно 

оцењивање и његова 

примена у дигиталном 

окружењу     К2 ЗУОВ 

Онлајн, 

6.11.2020. 

Ана Катић, 

Паулина 

Миланковић, 

Ана Кесеги 

Михајловић, 

Рита 

Николић, 

Симонида 

Ђорђевић, 

Јолана 

Гунић 12 
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Обука 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/Дигитално 

компетентан наставник 

-увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

1868/2020/274

7 К1, К2 ЗУОВ 

Онлајн, 

22.4.2021. 

Паулина 

Миланковић, 

Каролина 

Гајдош, 

Елвира 

Ковач, Ана 

Кесеги 

Михајловић, 

Андреа Рожа 

Сикора   

Онлајн 

семинар 

Обука за супервизоре и 

председнике школских 

комисија на завршном 

испиту 996/2021/861 К2 ЗУОВ 

Онлајн, 

14.6.2021. 

Ана Кесеги 

Михајловић   

Онлајн 

семинар 

Са стресом је лако ако 

знаш како 144 К4, П4 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој 

запослених у 

образовању - 

Кањижа 

03. 03. 2021. 

ОШ 

"Сечењи 

Иштван", 

Суботица 

Хермина 

Ковач 8 

Онлајн 

вебинар 

Настава усмерена на 

исходе и практична 

знања     Герундијум  

22. 01. 

2021., 

Београд 

Хермина 

Ковач, 

Елвира 

Ковач 1 

Oнлајн 

вебинар 

G Suite - израда 

ефикасних тестова 

знања и упитника и G 

Suite Meet - потпуна 

интеракција свих 

учесника наставног 

процеса     БИГЗ  

27. 11. 

2020., 

Београд 

Хермина 

Ковач 1 

Семинар 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

1555/2020/101

66 К1, К2 ЗУОВ 20.08.2020. 

Паточ 

Жужана, 

Елвира 

Ковач 

16 и 8 

(онлај

н) 

сати 

бр. 

бодова

: 24 

Обука 

Модули обука за развој 

језичких компетенција 

наставника који 

реализују на језицима 

националних мањина 

610-00-

00396/2019-07 К1, К2, П3 МПНТР 

Онлајн од 

09.10.2020.-

29.10.2020. 

Рита 

Николић, 

Ана Хербут 

Хегедиш 

24 

сати 

24 

бодова 

Обука 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/Дигитално 

компетентан наставник 

-увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

1868/2020/274

7 К1, К2 ЗУОВ 

Онлајн 

април 2021. 

Паточ 

Жужана 19,5 

Обука 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

1555/2020/101

66 К1, К2 ЗУОВ 

20.08.2020. 

Онлајн 

Мариа 

Маргит, 

Анико Бајус 

16 и 8 

( 

онлајн

) сати 

Број 

бодова

:24 
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Обука 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/Дигитално 

компетентан наставник 

-увођење електронских 

уђбеника и дигиталних 

образовних материјала 

1868/2020/274

7 К1, К2 ЗУОВ 

22.4-

25.5.2020 

Онлајн 

Мариа 

Маргит, 

Анико Бајус, 

Жужана 

Кокић Дели 

Број 

бодова

: 19,5 

Обука 

Methodik/ Didaktik für 

den Unterricht mit 

Jugendlichen intensiv   

К1, К2, К3, 

К4, П1, П2, 

П10 

Goethe-Institut 

Berlin 

Прва онлајн 

фаза: 13-

24.7.2020., 

Уживо: 28.-

30.7.2020. 

Друга 

онлајн фаза: 

26--

31.10.2020. Анико Бајус 

40 

сати/ 0 

бодова 

Обука 

Формативно 

оцењивање и његова 

примена у дигиталном 

окружењу  5270 

К1, К2, К4, 

П2, П4, П10 

Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

6.11.2020. 

уживо и 

онлајн  

Анико Бајус, 

Симонида 

Ђорђевић, 

Јолана 

Гунић 

12 

сати/ 

12 

бодова 

Обука 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

1555/2020/101

66 К1, К2 ЗУОВ 

20.08.2020. 

Онлајн 

Мариа 

Маргит 

16 и 8 

( 

онлајн

) сати 

Број 

бодова

:24 

Стручни 

скуп: 

вебинар 

Здрави стилови живота 

чега су важни ОА21-7/1875   

КЛЕТТ друштво 

за развој 

образовања, 

Београд 

Онлајн 

2.3.2021. 

Мариа 

Маргит 

Број 

сати 1 

сат и 

30 

минут

а/ број 

бодова 

1 

Обука 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/ 

Дигитално 

компетентан наставник 

-увођење електронских 

уђбеника и дигиталних 

образовних материјала 

1868/2020/274

7 К1, К2 ЗУОВ 

25.5.2020 

Онлајн 

Мариа 

Маргит  19,5 

Вебинар 

Spielen im DaF-

Unterricht? Auf jeden 

Fall!     Cornelsen Verlag 

20.3.2021. 

Онлајн 

Мариа 

Маргит   

Вебинар 

DaF- Unterricht nach 

dem Lockdown -hat sich 

etwas verändert? 

Rüdiger Scherpe     ELI Publishing 

18.2.2021.О

нлајн  

Мариа 

Маргит 1 сат 

Вебинар 

Leistungsmessung und 

bewertung im Online 

DaF-Unterricht     Cornelsen Verlag 

27.1.2021 

Oнлајн 

Мариа 

Маргит 1 сат 

Онлајн 

семинар 

Klimawandel und 

Nachhaltigkeit im 

Unterricht     

www.fobizz.com 

Lisa Sophie 

Kropp 

Онлајн 

10.3.2021. 

Мариа 

Маргит 4 сата 

Вебинар DaF im virtuellen      Cornelsen Verlag 9.12.2020. Мариа 1 сат 

http://www.fobizz.com/
http://www.fobizz.com/
http://www.fobizz.com/
http://www.fobizz.com/
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Klassenzimmer - mit 

digitalen Materialien 

zum Erfolg 

Онлајн Маргит 

Вебинар 

Онлајн презентација 

уџбника немачког 

језика за 8.разред 

основне школе     

КЛеЕТТ, 

Гордана 

Кнежевић Орлић 

23.12.2020. 

Онлајн 

Мариа 

Маргит 1 сат 

Вебинар 

Digitale Hörspiele im 

Unterricht     

www.fobizz.com 

Lisa Sophie 

Kropp 

5.4.2021. 

Онлајн 

Mариа 

Маргит 3 sata 

Обука 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/Дигитално 

компетентан наставник 

-увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

1868/2020/274

7 

К1, К2, 

п1,п2,п10 

Завод за 

уанпређивање 

образовања и 

васпитања 

22.4-

25.5.2020 

Онлајн 

Жужана 

Танцош 19,5 

Обука 

"Модули обука за 

развој језичких 

компетенција 

наставника који 

наставу реализују на 

језицима националних 

мањина 1479/20 к1, к2, п3 

ЦИП- Центар за 

интерактивну 

педагогију 

9.10.2020. - 

29.10.2020. 

Жужана 

Танцош 24 

Обука 

Примена апликације за 

прегледање отворених 

задатака на завршном 

испиту/државној 

матури 

ПАП -001 - 

5464 К1, П1 

Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања - 

онлајн 

25-29.5. 

2020. 

Љубомир 

Татар, 

Ноеми 

Кираљ, 

Јолана 

Гунић 8 

Вебинар 

Онлајн презентација 

уџбеника српског  

језика и књижевности 

за 8.разред основне 

школе   К1, П1 

ИК Нови Логос, 

Небојша Орлић 

Онлајн, 

15.1.2021.  

Љубомир 

Татар 

1 сат / 

1 бод 

Стручни 

скуп - 

вебинар 

Дигитални алати и 

занати ОА21-4/3124 К1, П1 ЗУОВ 

Онлајн, 

30.1.2021. 

Љубомир 

Татар 

1 сат и 

30 

минут

а /1 

бод 

Стручни 

скуп - 

вебинар 

,,Како ефикасно 

прилагодити наставу 

свим ученицима у 

одељењу" 

ОА21-

8В/1625 К1, П1 ЗУОВ 

Онлајн, 

19.3.2021. 

Љубомир 

Татар 

1 сат и 

30 

минут

а / 1 

бод 

Обука  

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица/ дигитално 

компетентан наставник 

- увођење 

електронских уџбеника 

и дигиталних 

образовних материјала 

1868/2020/274

7 

К1, К2, П1, 

П10 ЗУОВ 

Онлајн, 

22.4.2021. 

Љубомир 

Татар 19,5 

Обука 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/Дигитално 

компетентан наставник 

1868/2020/274

7 

К1, К2, П1, 

П10 ЗУОВ 

Онлајн, 

22.4.2021. Зоран Вукоја 19,5 

http://www.fobizz.com/
http://www.fobizz.com/
http://www.fobizz.com/
http://www.fobizz.com/
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- увођење 

електронских уџбеника 

и дигиталних 

образовних материјала 

Обука 

Програм обуке 

стручног усавршавања 

Итернет учионица кат.бр. 630 К4, П1 

Образовно 

креативни 

центар, Бор 

Онлајн, 

1.10-

29.10.2020. 

Кристијан 

Бодић 

32 

сати / 

32 

бодова 

Вебинар 

Онлајн презентација 

уџбеника - Математика 

8.разред основне 

школе   К1, П1 

Герундијум, 

Синиша Јешић 

Онлајн, 

19.01.2021. 

Елвира 

Ковач 

Број 

сати 1 

сат и 

30 

минут

а/ број 

бодова 

1 

Обука 

Формативно 

оцењивање и његова 

примена у дигиталном 

окружењу    К3, К2, К4,  

Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

6.11.2020. 

уживо и 

онлајн  

Кристина 

Антал 

Динчић 

12 

сати/ 

12 

бодова 

Вебинар 

Онлајн презентација 

уџбеника - 

Информатика 8       

Онлајн, 

26.02.2021. 

Кристина 

Антал 

Динчић 

Број 

сати 1, 

број 

бодова 

1 

Вебинар 

Са стресом је лако ако 

знаш како 144 К4, П4 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој 

запослених у 

образовању- 

Кањижа 

Онлајн, 

03.03.2021. 

Кристина 

Антал 

Динчић  8 

Вебинар 

Дигитални алати и 

занати     Клет 

Онлајн, 

30.1.2021. 

Кристина 

Антал 

Динчић 

1сат и 

30 

минут

а, 1 

бод 

Обука 

Модули обука за развој 

језичких компетенција 

наставника који 

реализују на језицима 

националних мањина   К1, К2, П3 

ЦИП- Центар за 

интерактивну 

педагогију 

Онлајн, 

22.10.2020.- 

11.11.2020. 

Кристина 

Антал 

Динчић, 

Јолана 

Гунић 24 

Летња 

академија 

XXI Letnja Akademija 

"Apáczai" 1097 К1, П3 

Удружење 

Просветних 

Радника Мађара 

у Војводини 

Нови Сад, 

5-13. јул 

Рита 

Николић, 

Ана Хербут 

Хегедиш   

Вебинар 

Онлајн презентација 

уџбеника ликовна 

култура за 8.разред 

основне школе     

Клетт,Сања 

Филиповић 

онлајн 

15.3.2020. 

Симонида 

Ђорђевић 1 сат 

Семинар  

Напредовање ученика-

резултат тимског рада 1043 К3, П3 

Удружење 

Едупроф-

Суботица 

Суботица, 

30.06.2021. 

Љиљана 

Тиквицки 8 

Онлајн 

семинар 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица/ дигитално 

1868/2020/244

0 К1, К2 ЗУОВ 

од 

25.5.2020. 

до 

17.11.2020. 

Милица 

Огњеновић 

19,5 

сати / 

19.5 

бодова 
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компетентан наставник 

- увођење 

електронских уџбеника 

и дигиталних 

образовних материјала 

Онлајн 

семинар 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

1555/2020/100

60 К1, К2 ЗУОВ 

од 

20.8.2020. 

до 

7.10.2020. 

Милица 

Огњеновић 

16 и 8 

(онлај

н) 

сати / 

24 

бода 

Семинар Даровитост ученика 1083 К3, П3 

Педагошки 

завод Војводине 24.10.2020. 

Јолана 

Гунић 8 бода 

Семинар 

Летња академија- 

едукација просветних 

радника на мађарском 

наставном језику   К1, П3 

Педагошки 

завод Војводине 

10-

13.08.2020 

Јолана 

Гунић 

8 сати/ 

8 бода 

 Семинар 

Модули обука за развој 

језичких компетенција 

наставника који 

реализују на језицима 

националних мањина   К1, К2, П3 

ЦИП- Центар за 

интерактивну 

педагогију 

22.10.2020.-

11.11.2020. 

онлајн 

Кларика 

Цинклер 

24 

бодова 

Семинар 

Web 2.0. коришћење 

дигиталних алата на 

наставним часовима     Е-регија 

22.12.2020.-

24.1.2021. 

онлајн 

Кларика 

Цинклер 

24 

бодова 

Семинар 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица/ дигитално 

компетентан наставник 

- увођење 

електронских уџбеника 

и дигиталних 

образовних материјала     ЗУОВ 

22.4.2021.-

3.6.2021. 

онлајн 

Кларика 

Цинклер 19,5 

  

Програм обуке 

наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења                     

1555/2020/996

1 

Компетенциј

а за наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

проучавање 

и учење     

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања         20.8.2020. 

Кларика 

Цинклер 

16 и 8 

(онлај

н) 

сати 

бр. 

бодова

: 24 

  

Примена апликације за 

прегледање отворених 

задатака на завршном 

испиту/државној 

матури 

ПАП-001-

5626 К1, П1        

Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања  

25-29.5. 

2020 онлајн 

Кларика 

Цинклер 8 

  

Онлајн презентација 

уџбеника -Хемија 

8.разред основне 

школе и стручни скуп 

Настава усмерена на 

исходе и практична 

знања     

Издавачка кућа 

"Герундијум" 

19.1.2021. 

онлајн 

Кларика 

Цинклер 1 

  

Онлајн презентација 

уџбеника -Хемија 

8.разред основне 

школе     Вулкан знање 8.12.2020. 

Кларика 

Цинклер 1 
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Онлајн презентација 

уџбеника -Српски као 

нематерњи језик за 4. и 

8.разред основне 

школе     

Клетт,Весна 

Вајс, Дамир 

Ишпановић 04.03.2021. 

Андреа Рожа 

Сикора 1 

Семинар 

Лeтња Педагошка 

академија Карпатске 

низије 9-177/2018   

Szeged-Csanádi 

Egyhazmegye, 

Gelsey Vilmos 

Pedagógiai 

Intézete 

04-

07.08.2021 

Хербут 

Роберт, Вајс 

Рудолф, 

Ковач Чаба, 

Јесенски 

Габор 30 

Вебинар 

Како да лако 

успоставите и 

одржавате адекватан 

систем финансијског 

управљања и контроле  П10 

Control Audit 

Reference, 

Beograd 18. 6.2021. 

Ана Кесеги 

Михајловић, 

Ноеми 

Кираљ 5 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ- НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Врста програма  Назив програма 

Каталошки 

број 

Стандар

ди 

компете

нције 

или 

Приорит

етне 

области  

Реализатор 

програма 

Датум и 

место 

реализације 

Учесник 

(име и 

презиме 

наставник

а) 

Број 

сати/ 

број 

бодова 

Обука 

Програм обуке за 

полагање испита 

за лиценцу 

директора 

установе 

образовања и 

васпитања   

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 9. 3. 2021. Весна Вајс 104 сата  

Обука 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе 

оријентисане 

ка исходима учења  

за 

наставну 

област, 

предмет 

и 

методику 

наставе, 

поучавањ

е и учење 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 20. 8. 2020. Весна Вајс 

16 и 8 

(онлајн) 

сати 

Обука тренера за 

обуку програма 

стручног 

усавршавања 

Тренинг тренера – 

Обука наставника 

за примену плана 

и програма наставе 

и учења и општих 

стандарда 

постигнућа за 

српски као страни 

језик  

за 

наставну 

област, 

предмет 

и 

методику 

наставе, 

поучавањ

е и учење 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања, 

Међународна 

организација 

за миграције - 

IOM 

27-28. 8. 

2020. Весна Вајс 24 сата 

Водитељ обуке 

програма стручног 

усавршавања 

Обука наставника 

за примену плана 

и програма наставе 

и учења и општих 

стандарда 

постигнућа за 

српски као страни 

језик  

за 

наставну 

област, 

предмет 

и 

методику 

наставе, 

поучавањ

е и учење 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања, 

Међународна 

организација 

за миграције - 

IOM 

октобар-

новембар 

2020. Весна Вајс - 

Водитељ обуке за 

наставнике и аутор 

Интеркултуралног 

приручника у 

оквиру пројекта 

„Интеркултурализ

ам и 

антидискриминаци

ја у Суботици” 

„Интеркултурализ

ам и 

антидискриминаци

ја у Суботици” – 

пројекат Града 

Суботица у оквиру 

програма Подршка 

еу инклузији Рома 

- Оснаживање 

локалних 

заједница за 

инклузију Рома  

К-3, П-2, 

П-6 

Градска 

управа 

Суботица, 

Удружење 

грађана 

Едукативни 

центар Рома, 

Стална 

конференција 

градова и 

општина 

(СКГО) уз 

подршку 

октобар-

новембар 

2020. Весна Вајс - 
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Европске 

Уније кроз 

ИПА 2016 

Експерт/Консулта

нт на изради 

онлајн часова из 

предмета Српски 

као нематерњи 

језик 

Improving 

conditions for 

integration od 

national minorities 

in Serbia’s public 

and social life  

за 

наставну 

област, 

предмет 

и 

методику 

наставе, 

поучавањ

е и учење 

OSCE Mission 

to Serbia 

октобар-

децембар 

2020. Весна Вајс - 

 Округли сто 

 Обележавање 

Европског дана 

борбе против 

трговине људима  

К-3, П-1, 

П-2 

 Локални тим 

за борбу 

против 

трговине 

људима Града 

Суботица  16. 10. 2020.  Весна Вајс - 

Обука програма 

стручног 

усавршавања 

Са стресом је лако 

ако знаш како  К4, П4 

регионални 

центар за 

професионалн

и развој 

запослених у 

образовању - 

Кањижа 3. 3. 2021. Весна Вајс 8 сати 

Обука 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању 

/дигитална 

учионица/дигитал

но компетентан 

Наставник – 

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала  

за 

наставну 

област, 

предмет 

и 

методику 

наставе, 

поучавањ

е и учење 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 22. 4. 2021.  Весна Вајс 19,5 сати 

Стручни скуп - 

симпозијум 

XII међународни 

симпозијум за 

директоре 

основних и 

средњих школа 

„Нова реалност у 

образовању“  К-1, П-6 

КLETT 

друштво за 

развој 

образовања 

17-18. 5. 

2021. Весна Вајс 16 сати 

Обука 

Програм обуке за 

супервизоре и 

председнике 

школских 

комисија 

На завршном 

испиту - К-2 

 Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 15. 6. 2021. Весна Вајс 8 сати 

Обука 

"Да нам 

антидискриминаци

ја буде 

инспирација- 

превенција и 

превазилажење 

дискриминације у - 

 к3, к4, 

п4, п2, п1 

ЦИП- Центар 

за 

интерактивну 

педагогију и 

Министарств

о просвете, 

науке и 

13.04.2020. 

(двонедељна 

онлајн 

обука) + 

онлајн 

конференциј

а окт. 2020 

Маја 

Шаравања,  

Изабела 

Сабо Секе 16 
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вртићу и школи" технолошког 

развоја 

Обука 

"Модули обука за 

развој језичких 

компетенција 

наставника који 

наставу реализују 

на језицима 

националних 

мањина 1479/20 к1, к2, п3 

ЦИП- Центар 

за 

интерактивну 

педагогију 

9.10.2020. - 

29.10.2020. 

Изабела 

Сабо Секе  

Агота Пап 24 

Вебинар 

Формативно 

оцењивање и 

његова примена у 

дигиталном 

окружењу      ЗУОВ 

Онлајн, 

6.11.2020. 

Изабела 

Сабо Секе 12 

Вебинар 

"Са стресом је 

лако ако знаш 

како" 144 К4, П4 

Завод за 

уанпређивање 

образовања и 

васпитања 

3,3,2021. 

онлајн 

Изабела 

Сабо Секе 8 

Стручно 

усавршавање 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/ 

Дигитално 

компетентан 

наставник -

увођење 

електронских 

уђбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала 

1868/2020/27

47 

К1, К2, 

п1,п2,п10 

Завод за 

уанпређивање 

образовања и 

васпитања 

22.4-

25.5.2020 

Онлајн 

Маја 

Шаравања, 

Данијела 

Ђедовић, 

Изабела 

Секе Сабо, 

Агота Пап, 

Ирен 

Бурањ, 

Агнеш 

Дудаш 19,5 

Стручно 

усавршавање 

Правна регулација 

библиотечко-

информационе 

делатности 

079-12/21-

II/13   

Завод за 

културу 

војвођанских 

Мађара 

онлајн, 

17.3.2021. 

Агнеш 

Дудаш 6 

Вебинар 

Програм обуке за 

супервизоре и 

председнике 

школских 

комисија на 

завршном испиту  996/2021/861 К2 

Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања 

14.06.2021.О

нлajн 

Изабела 

Сабо Секе 8 

Вебинар 

Како да лако 

успоставите и 

одржавате 

адекватан систем 

финансијског 

управљања и 

контроле  П10 

Control Audit 

Reference, 

Beograd 18.6.2021. 

Маја 

Шаравања, 

Зоран 

Ташковић, 

Ирен 

Бурањ, 

Весна Вајс 5 

Семинар  

Тематски дан 

Заједнички рад 

(партнерство) 

наставника, 

ученика и 

родитеља – 

примена у пракси 

  К4, П3 

Кllet, 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 16.03.2021. 

Данијела 

Ђедовић 8 
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2.   ОРГАНИЗАЦИЈА ЖИВОТА И РАДА У ШКОЛИ 

 
2.1. Бројно стање одељења и ученика 

 2.1.1. Број и врста одељења по језику наставе и објектима 

 2.1.2. Број ученика према разредима и врстама одељења  по објектима 

 2.1.3. Флуктуација ученика 

 

2.2. Ритам рада школе  

 2.2.1. Дежурство наставникa  

 2.2.2. Распореда смена по објектима, одељењима, одељењским старешинством           

 2.2.3. Распоред часова 

 

2.3. Остваривање школског календара 

 

2.4. Остваривање календара значајних активности 
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2.   ОРГАНИЗАЦИЈА ЖИВОТА И РАДА У ШКОЛИ 

 

2.1 Бројно стање одељења и ученика 

 

Почетком школске 2020/2021. године ОШ „Сечењи Иштван” похађа  988 ученика а на крају школске године 

је било 971 ученика. Првим циклусом образовања обухваћено је 489 (на крају 478)  ученика, а другим 

циклусом 499 (на крају 493) ученика. Образовно-васпитни рад се у сва четири објекта одвија двојезично (на 

српском и мађарском језику). Наставу на српском језику је похађало 610 ученика (на крају 599) ученика, а 

на мађарском језику 378 (на крају 373) ученика. Ученици су на почетку школске године били распоређени у 

56 одељења, од чега су 49 била некомбинована/класична, а 7 одељења су комбинована од 2 разреда ( једно у 

школи у Шабачкој улици, три у Салаи школи и три у школи на Келебији).  

Tрaжeнo je и дoбиjeнo oдoбрeњe зa двa пoсeбнa oдeљeњa нa мaђaрскoм jeзику у шкoли,на путу Едварда 

Кардеља и тaкo je кoмбинoвaнo oдeљeњe 1.ц-2.д oд  21.9.2020. пoдeљeнo нa 1.ц, и 2.д. Taкo шкoлa oд 

21.9.2020. имa 57 oдeљeњa, oд тoгa 6 кoмбинoвaнa. 

2.1.1. Број и врста одељења по језику наставе и објектима  

 

Школски 

објекат 

Класична одељења Комбинована одељења  

Укупно српски мађарски српски мађарски 

централни 21 16 - - 37 

објекат у 

Шабачкој 

улици 

7 2 - 1(1.-2. разр.) 10 

објекат на 

Путу Е. 

Кардеља 

0 

4 (до 

21.9.2020. 

2) 

2(1.-3. , и 2-4 разр.) 
0 (до 

21.9.2020. 1) 

6 (до 

21.9.2020. 5) 

Келебија 0 1 2 (1-4. и 2-3. разр.) 1 (1.-2. разр.) 4 

Укупно 

28 

23 (до 

21.9.2020. 

21) 

4 
2 (до 

21.9.2020. 3) 

57 (до 

21.9.2020. 

56) 
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2.1.2. Број ученика према разредима и врстама одељења по објектима 

Број ученика према разредима и врстама одељења  на крају школске 2020/2021. године 

 

Укупно  

 

 

Број  ученика у некомбинованим одељењима 

Број  ученика у 

комбинованим 

идељењима 

 
С

в
ег

а
 

у
ч

ен
к

а
 

 

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
в

ег
а

 

I 
р
аз
р
ед

 

II
 р
аз
р
ед

 

II
I 
р
аз
р
ед

 

IV
 р
аз
р
ед

 

Свега за 

школу: 988 

971 

912 

907 

70 

78 

101 

103 

116 

112 

126 

121 

135 

135 

118 

116 

120 

117 

126 

125 

76 

64 

23 

14 

27 

24 

14 

14 

12 

12 

Централни објекат 
Централна 

школа: 721 

710 

721 

710 

48 

48 

67 

64 

50 

50 

57 

55 

135 

135 

118 

116 

120 

117 

126 

125 

0 

0 

0 

0 

0  

0 

0 

0 

0 

0 

Издвојена одељења 
Објекат у 

Шабачкој 

улици: 157 

             151 

152 

145 

22 

21 

34 

34 

51 

48 

45 

42 
- - - - 

5 

6 

2 

1 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

Објекат на 

путу Едварда 

Кардеља: 69 

                 69 

28 

41 

0 

9 

0 

5 

15 

14 

13 

13 
- - - - 

41 

28 

13 

5 

13 

7 

10 

10 

6 

6 

Објекат на 

Келебији: 40 

                   41 

11 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

11 
- - - - 

29 

30 

8 

8 

11 

12 

4 

4 

6 

6 

Укупно 

издвојена 

одељења:  

267 

261 

192 

197 

22 

30 

34 

39 

66 

62 

69 

66 
- - - - 

76 

64 

23 

14 

27 

24 

14 

14 

12 

12 

 

Горњи ред је број ученика на почетку, а доњи ред на крају школске године 

2.1.3. Флуктуација ученика 

 

 Упоредни приказ кретања броја ученика  

Школска година Укупан број ученика  школи 

(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 
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2014/2015. 1228 1163 

2015/2016. 1158 1153 

2016/2017. 1133 1112 

2017/2018. 1129 1097 

2018/2019. 1094 1055 

2019/2020 1044 1032 

2020/2021 988 971 

   
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БРОЈА УЧЕНИКА ОД 2007/08 ГОДИНЕ (СТАЊЕ НА ПОЧЕТКУ И НА КРАЈУ ШК. 

ГОД.) 

  
 
Од почетка пандемије коронавируса флуктуација ученика која је у неколико година пре пандемије била 

велика, поново се смањила у некој мери. Највећи број породица које одлазе, а након извесног периода се 

врате, па поново одлазе, најчешће су ромске породице. Тенденција да се напусти наша земља се такође 

јавља и код других породица, међутим оне се најчешће не враћају (економска миграција).  

 Због тога пад у броју ученика од 1. септембра до краја школске године није реалан показатељ 

флуктуације – податак са почетка године је увек приближан, јер од 2. до 8. разреда имамо ученике који су се 

одселили али то у школи нису јавили, па их позивамо и водимо као одсутне све док од надлежне 

институције (Центар за социјални рад) не добијемо информацију где се дете налази. Ранија тенденција, да 

ромске породице уписују децу током целог месеца септембра, је смањена захваљујући теренском раду 

педагошког асистента и можда и мањој покретљивости тих породица због пандемије.  

 Број ученика на крају првог квартала – 977 

 Број ученика на крају првог полугодишта – 977 

 Број ученика на крају трећег квартала – 973 

 Број ученика на крају крају наставног периода – 971. 

Изузетно, постоји и флуктуација унутар установе -  преписа из једног нашег објекта у други, због 

пресељења. 
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2.2. РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 

 

Настава се у свим објектима одвијала по школском плану и програму који је сачињен у складу са 

упутствима МПНТР. У првом циклусу је настава реализована у једној или две групе (у зависности од броја 

ученика и величине учионице) док је у свим одељењима другог циклуса настава реализована по 

комбинованом моделу, један дан у школу долази А група а наставу на далјину прати Б група, а наредни дан 

обрнуто. Трајање и број часова је било у складу са упутствима МНТР са дезинфекцијом између смена. 

Настава се није одвијала по кабинетима, него је због епидемиолошких разлога у складу са препорукама 

одвијала у једној учионици за једно одељење током целог радног дана.  

Ради смањења броја контаката уведен је клизни распоред, ученици првог и другог циклуса су 

наставу почели са разликом од 15 минута, а унутар циклуса је половина одељења после 2. часа ишла на 

велики одмор, и ужину имала после 3. часа, а друга половина одељења обрнут о- да би се број ученика на 

фреквентним местима још смањио.  

У периоду кад су ученици 2. циклуса наставу похађали на даљину (од 30. 11.2020. до краја 1. 

полугодишта, и од 15. 3. 2021. до 16. 4. 2021. у централној школи ученици првог циклуса су користили 

учионице другог циклуса и тако су могли да имати наставу раније у току дана-  у првој и другој смени.  

 

Виши разреди похађају наставу у две, а нижи разреди у три смене.  

Распоред звоњења за одморе: 
 

НИЖИ РАЗРЕДИ 1.,2., 3. 

СМЕНА 

Ужина и велики одмор:  

Нижи разреди: 

одмор траје 20 минута, 

неке групе прво ужинају, 

затим излазе на 

двориште, друге групе 

прво излазе и након тога 

улазе у учионицу за 

ужину 

Виши разреди: 

Једна генерација (нпр 

седмаци) ужинају после 2 

часа и излазе после 3. 

часа на ВО, друга 

генерација (нпр. петаци) 

обрнуто 

ВИШИ РАЗРЕДИ 1. и 2. смена 

окупљање од 7.30 1. смена 

6,8 разред 

 

12 група 

1. час 7.30 – 8.00 

1. смена 

6 група 

1. час 7.45 – 8.15 2. час 8.05 – 8.35 

2. час 8.20 – 8.50 3. час 8.45 – 9.15 

3. час 9.10 – 9.40 4. час 9.25 – 9.55 

4. час 9.45 – 10.15 5. час 10.00 – 10.30 

дезинфекција 6. час 10.35 – 11.05 

2. смена 

6 група 

1. час 11.00– 11.30  дезинфекција 

2. час 11.35 – 12.05 2. смена 

5,7 разред 

 

12 група 

1. час 12.00 – 12.30 

3. час 12.25 – 12.55 2. час 12.35 – 13.05 

4. час 13.00 – 13.30 3. час 13.15 – 13.45 

дезинфекција 4. час 13.55 – 14.25 

3. смена 

5 група 

1. час 14.00 – 14.30 5. час 14.30 – 15.00 

2. час 14.35 – 15.05 6. час 15.05 – 15.35 

3. час 15.25 – 15.55 дезинфекција 

4. час 16.00 – 16.30 

дезинфекција 

 

ИО У ШАБАЧКОЈ УЛИЦИ 

1. смена 

 

1. час 7.30 – 8.00 

2. час 8.05 – 8.35 

3. час 8.55 – 9.25 

4. час 9.30 – 10.00 

дезинфекција  

2. смена 

 

1. час 10.30– 11.00  

2. час 11.05 – 11.35 

3. час 11.55 – 12.25 

дезинфекција  

3. смена 

 

1. час 13.00 – 13.30 

2. час 13.35 – 14.05 

3. час 14.25 – 14.55 

4. час 15.00 – 15.30 

дезинфекција 
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ИО НА ПУТУ ЕДВАРДА КАРДЕЉА 

1. смена 

2 група 

1. час 7.30 – 8.00 

2. час 8.05 – 8.35 

3. час 8.55 – 9.25 

4. час 9.30 – 10.00 

дезинфекција  

2. смена 

3 групе 

1. час 10.45– 11.15 

2. час 11.20– 11.50 

3. час 12.10 – 12.40 

4. час 12.45 – 13.15 

дезинфекција  

3. смена 

3 групе 

1. час 13.45 – 14.15 

2. час 14.20 – 14.50 

3. час 15.10 – 15.40 

4. час 15.45 – 16.15 

дезинфекција 

 

ИО НА КЕЛЕБИЈИ 

1. смена 

3. групе 

(3 цела 

одељења 

1.час 7.30 – 8.00 

2.час 8.05 – 8.35 

3.час 8.55 – 9.25 

4.час 9.30 – 10.00 

дезинфекција  

2. смена 

1 група 

(1 цело 

одељење) 

1. час 10.45– 11.15 

2. час 11.20– 11.50 

3. час 12.10 – 12.40 

4. час 12.45 – 13.15 

 

Напомена: Часови су трајали по 30 минута. Између сваке смене у сва четири објекта одвијала се 

дезинфекција учионица, као и ходника, тоалета и других просторија у којима се борави, као и након 

последње смене у сва четири објекта.  

Смене смо мењали месечно. 

2.2.1.  Дежурство наставникa 

 Распоред дежурства учитеља и наставника је детаљно испланиран по објектима и локацијама 

дежурања као и по времену дежурства за сваког наставника за сваки дан. Запажања и примедбе дежурних 

наставника се евидентирају у књизи дежурства. Распоред дежурства је променљив и усклађује се са 

променама у распореду  часова, као и са променама смена у току школске године. Уколико је неки 

наставник одсутан, наставник који га мења преузима и његово дежурство. 

 

2.2.2. Распореда смена по објектима, одељењима, одељењским старешинством           

 

У централној школи прва смена (ученици свих одељења 5. и 7. разреда) наставу је похађала пре 

подне од 7.30 и то у: септембру, новембру, јануару- фебруару, и априлу. 

Друга смена (ученици свих одељења 6. и 8. разреда ) наставу је похађала после подне од 12.00, и то 

у: септембру, новембру, јануару- фебруару, и априлу.  

 

 Ученици првог циклуса су мењали смене месечно, с тим да одељења која су дељена на А и Б групу 

су из 1-2. смене прелазили у 2-3. смену, док одељења која се нису делила, су се мењали у три смене. 

Почетак смена за ученике првог циклуса је било од 7.45, 11.00 и 14.00 часова. Оперативни планови 

организације наставе су сваког месеца послати у ШУ Сомбор. 

У септембру и октобру због недостатка простора, два одељења су морала похађати наставу у четвртој смени 

од 16.00. Од новембра  преуређивањем учионице за технику и технологију омогућено је да  виши разреди 

похађају наставу у две, а сви нижи разреди у три смене. 
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ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

ПРВИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА 
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

а Ева Боршош 1 Лидија Миланковић 

1/б и 2/ц Ема Кривек 2 Сања Тонковић 

1/ц  Елвира Лилић  3 Сузана Мађаревић 

КМ Ева Францишковић 4 Ангела Ковачевић 

  КС Ката Нађ Варга 

ДРУГИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА 
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

а Ленке Кобрехел 1 Снежана Глигорић 

б Силвиа Вашархељи 2 Љиљана Радојичић 

2/ц и 1/б Ема Кривек 3 Сузана Мађаревић 

2д и 1/ц Рената Туруш Биачи 4 Даниела Летовић 

КМ Ева Францишковић 2/5 и 4 /4 Мирослава Бриндза 

  КС Ксенија Перкучин Џелебџић 

ТРЕЋИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА 
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

а Тинде Торма 1 Илонка Буљовчић 

б Илдико Шванер 2 Ирса Исић 

ц Габор Јесенски 3 Маја Дамњановић 

  4 Слађана Гагић 

  5 Ангела Ковачевић 

  КС Ксенија Перкучин Џелебџић 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА 
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

а Ђенђи Пољаковић Кираљ 1 Нинослава Ждеро 

б Силвија Шили 2 Татјана Халиловић 

ц Илдико Зораје 3 Сенка Рожумберски 

д Лидиа Мезеи 4 /4 и 2/5 Мирослава Бриндза 

КМ Ангела Гал КС Ката Нађ Варга 

    

ПЕТИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА 
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

а Мариа Маргит 1 Етел Зуберец 

б Јолан Гунић 2 Анико Бајус 

  3 Милан Павић 

  4 Далиборка Буквић 

  5 Дамир Ишпановић 

ШЕСТИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА 
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

а Жужана Кокић Дели 1 Наталија тадић 

б Изабела Такач 2 Милица Чубрило 

ц Бетина Куњи 3 Золтан Бало 

СЕДМИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА 
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

а Ноеми Кираљ 2 Маја Прћић 

б Ана Хегедиш 3 Чаба Ковач 

  4 Ана Катић 

ОСМИ РАЗРЕД – ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА 
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

а Шандор Јухас 2 Александра Ступар Брујић 

б Флоријан Лашанц К.  3 Милица Огњеновић  
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ц Кристина Антал Динчић 4 Симонида Ђорђевић 

 

 

 

ОБЈЕКАТ У ШАБАЧКОЈ УЛИЦИ 

1/б-

2.ц 
Ема Кривек 3/3 Маја Дамњановић 

3/б Илдико Шванер 3/4 Слађана Гагић 

4/ц Илдико Зораје 4/2 Татјана Халиловић 

1/3 Сузана Мађаревић 4/3 Сенка Рожумберски 

1/3 Светлана Михајловић   

1/4  Даниела Летовић   

Продужени боравак у Шабачкој школи: Весна Рудић, Тимеа Чикош,  

Педагошки асистент: Рејхана Саити 

 

ОБЈЕКАТ НА ПУТУ Е. КАРДЕЉА 

1/ц  Елвира Лилић 1/4-3/5 Ангела Ковачевић 

2/д Рената Туруш Биачи 3/ц Габор Јесенски 

4/д Лидија Мезеи  2/5-4/4 Мирослава Бриндза 

 

ОБЈЕКАТ НА КЕЛЕБИЈИ 

4. КМ Ангела Гал 1-4. КС Ката Нађ Варга 

1-2 КМ Ева Францишковић 2-3 КС Ксенија Перкучин Џелебџић 

 

2.2.3. Распоред часова 

Распоред часова се налази у школској документацији.  

 

2.3. Остваривање школског календара 

 

Школски календар ОШ „Сечењи Иштван“ донет је на основу Правилника о школском календару за основне 

школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину.  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНE ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

2020.  2021. 

рн               Септембар   

01–02.01.2021. Нова година 
07.01.2021. први дан Божића за вернике 

који славе по јулијанском календару 

27.01.2021. Свети Сава – школска слава 

рн                   Јануар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

1.  1 2 3 4 5 6      1● 2● 3 

2. 7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7* 8 9 10 

3. 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

4. 21 22 23 24 25 26 27 18. 18 19 20 21 22 23 24 

5. 28* 29 30     19. 25 26 27 28 29 30 31 

22 наставна дана   9 наставних дана  

рн               Октобар  01.10.2020. Настава се изводи по 

распореду од понедељка 

 

21.10.2020. Дан сећања на српске жртве у 

Другом светском рату 

 

15–16.02.2021. Сретење – Дан 

државности Србије 

рн                 Фебруар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

    1 2 3 
4 20

. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. 5 6 7 8 9 
10

* 

11 21

. 
8 9 10 11 12 13 14 

7. 12 13 14 15 16 17 
18 22

. 
15● 16● 17 18 19 20 21 
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8. 19 20 21 22 23 24 
25 23

. 
22 23 24 25 26 27 

23

. 

9. 26 27 28 29 30 31          

22 наставна дана  18 наставних дана  

рн               Новембар  03.11.2020. Настава се изводи по 

распореду од петка 
 

11.11.2020. Дан примирја у Првом 

светском рату 
 

26–27.03.2021. Пробни завршни испит 

 рн                Март          

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

       
1 24

. 
1 2 3 4 5 6 7 

10. 2 3 4 5 6 7 
8 25

. 
8 9 10 11 12 13 14 

11. 9 10 11● 12 13 14 
15 26

. 
15 16 17 18 19 20 21 

12. 16 17 18 19 20 21 
22 27

. 
22 23 24 25 26 27 28 

13. 23 24 25 26 27 28 
29 28

. 
29 30 31     

14. 30               

20 наставних дана  23 наставна дана  

рн               Децембар  25.12.2020. Први дан Божића по 
грегоријанском календару  

 

02–05.04.2021. Васкршњи празници по 
грегоријанском календару 22.04.2021. 

Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и друге жртве фашизма у 
Другом светском рату 

 

рн                  Април  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 
29

. 
   1 2* 3* 4* 

15. 7 8 9 10 11 12 13 
30

. 
5* 6 7 8 9 10 11 

16. 14 15 16 17 18 19 20 
31

. 
12 13 14 15 16 17 18 

17. 21 22 23 24 
25
* 

26 27 
32

. 
19 20 21 22 23 24 25 

 28 29 30 31    
33

. 
26 27 28 29 

30

* 
  

17 наставних дана 81 наставни дан 19 наставних дана  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  

 

30.04–03.05.2021. Васкршњи празници 
по јулијанском календару 

 

01-03.05.2021. године Празник рада, 

рн                  Мај  

Школска година почиње у уторак 01.09.2020. 

године. 
Прво полугодиште завршава се у среду 

23.12.2020. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак 

18.01.2021. године. 

Школска година завршава се: 

● У петак 04. 06. 2021. године за ученике осмог 
разреда.  

● У петак 18.06.2021. године за ученике од првог 

до седмог разреда  
 

 П У С Ч П С Н 

      1● 2   

33 3* 4 5 6 7 8 9 

34

. 

10 11 12 13
* 

14 15 16 

35

. 

17 18 19 20 21 22 23 

36

. 

24 25 26 27 28 29 30 

37

. 

31       

16 наставних дана  

 

21, 22. и 23.06.2021. године – завршни 

испит за ученике осмог разреда 

рн                 Јун  

 П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 

38

. 

7 8 9 10 11 12 13 

39

. 

14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30     

14 наставних дана 
99 

наставних дана 

 

ЛЕГЕНДА 

 
 

Почетак и завршетак наставне године 

 Државни празници који се обележавају радно (наставни дан) 

  Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан) 

 Пробни завршни и завршни испит 

 Ученички распуст  Завршетак квартала 

* Верски празник  Дани предвиђени за републичка такмичења у Тршићу и 
Виминацијуму 

● Државни празник РН Радна недеља 
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3.4. KАЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ 
 

Школски календар 

Школски календар ОШ „Сечењи Иштван“ донет је на основу Правилника о школском календару за 

основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2020/2021. Годинуa 

а касније у току школске године пратио упутсва МПНТР. 

 

У односу на планирано ученици у првом полугодишту је уведен непланирани јесењи распуст – 12. и 

13. новембар (државни празник 11.11. је повезан са викендом).  

Прво полугодиште је скраћено до 18.12.2021.године. У децембру су ученици другог циклуса наставу 

похађали на даљину, и у школу су долазили у супротној смени за оцењивање постигнућа кад је то било 

потребно. 

 

Ученици другог циклуса су од 30. новембра до краја првог полугодишта, и од 15.3.2020. до 

16.4.2021. наставу похађали на даљину. 

 

Друго полугодиште је продужено до 22.6.2021. 

 

Верски, национални и државни празници су се празнили у складу са Правилником о календару и законом. 

 2.4. Остваривање календара значајних активности 

У школској 2020/2021. години је број реализованих активности је значајно мањи због пандемије КОВИД – 

19. 

ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ШКОЛСКЕ 2019/20 Г. 

ПРЕДАВАЊА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ У ШКОЛИ  

ДАТУМ ТЕМА РАЗРЕДИ 

17.9.2020. Прегледавање косе сви разреди 

   

ДРУГА ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ 

 

 

 

ДАТУМ ТЕМА 

ОРГАНИЗАТОР (НПР. ЦРВЕНИ 

КРСТ, ДИСПАНЗЕР) 

БР. И РАЗРЕДИ 

ОБУХВАЋЕНИХ 

УЧЕНИКА 

12.10.2020. 

Сабирна акција за дистрофичаре Социјална комисија школе 

свако одељење из 

свих објеката 

Током целе 

школске 

године „Здраво растимо” МПНТР 

Седми разреди –

нааставница Маја 

Прћић 

Током целе 

школске 

године Ђак репортер 

МПНТР – Министар омладине и 

спорта 

Репортажа о 

пројекту „Здраво 

растимо” 

27.4.2021. Правилна исхрана Црвени Крст 

у нижим 

одељењима 

24.5.2021. Олвајс Процтер & Гамбле 

девојчице 

6.разреда 

    



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

41 

 

СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ У ШКОЛСКОЈ ЗУБНОЈ АМБУЛАНТИ 

ДАТУМ РАЗРЕДИ  

18-23.11.2020.   у Дечјем диспанзеру           -

стоматолошки преглед ученици 3. разреда из свих објеката 

24-25.11.2020.стоматолошки преглед у Дечјем 

диспанзеру ученици 5.разреди 

8-9.3.2021.   -стоматолошки преглед у Дечјем 

диспанзеру ученици 1.разреда 

8-9.6.2021 -стоматолошки преглед ученици 7.разреда 

    

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ, ВАКЦИНАЦИЈЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ ДИСПАНЗЕРУ 

ДАТУМ 

ПРЕГЛЕД/ВАКЦИНА 

РАЗРЕДИ/ 

ГЕНЕРАЦИЈА 

18.9.2020. и 

21.9.2020. 
Вакцинација ученике   ДИТЕПЕР/ИПВ ученици 8 разреда 

18.19.23. 

нов.2020. 

Систематски прегледи-3.разреда    

ученициц 

3.разреди из свих 

објеката 

24-25.11.2020. 

Систематски преглед-5.разреда   

5.разреди из 

Централне школе 

8-9.3.2021. 

Систематски преглед -1.разреди Дифт-тетанус 

1.разреди из свих 

објеката 

8-9-6-2021. Систематски преглед   ученици 7.разреда 

19.5.2020. Систематски прегледи-лекарска уверења за упис у средњу школу ученици 8. разреда 

 

 
ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕШЋА НАШИХ УЧЕНИКА НА КУЛТУРНИМ И ДРУГИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

ВАН ШКОЛЕ 

ДАТУМ МАНИФЕСТАЦИЈА КО ЈЕ УЧЕСТВОВАО ИЗ ШКОЛЕ 

(нпр. Вацкор, хор…) 

19.11.2020. Посета Готе-а институту наставници немачког ј.директорица 

   

ЕВИДЕНЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА И СВЕЧАНОСТИ У ШКОЛИ 

ДАТУМ МАНИФЕСТАЦИЈА КО ЈЕ УЧЕСТВОВАО 

8.11.2020. Дан Школе 

ученици школе 1-8.разреда-

презентације 

7.10.-11.10.2020. Дечја недеља 

Сабирна акција „Динар за 

дистрофичаре”, спортски дан, Квиз-

покажи шта знаш,пријем првака у 

Дечји савез 

27.1.2021. Дан Светог Саве-школска слава 

ученици школе 1-8.разреда-

презентације 

17.2.2021. Маскенбал ученици нижих одељења  у свим 

објектима 

24.2.2021. Дан Розих мајица – превенција насиља у свим објектима, сва одељења 

9-10.4.2021. Пробни завршни испит ученици 8.разреда 
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12.4.2021. Пробни испит из немачког језика ученици 7.8 разреда 

17.4.2021. Испит из немачког језика А1,А2 

ученици ,наставници немачког 

језика,сарадници Гете института 

22.4.2021. Дан планете Земље ученици од 1. до 8. разреда 

 
ПОЗОРИШНЕ И ДРУГЕ ПРЕДСТАВЕ, КОНЦЕРТИ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУД-А 

ДАТУМ НАЗИВ ПРЕДСТАВЕ ОРГАНИЗАТОР И МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УЧЕНИЦИ КОЈИ 

СУ ПОСЕТИЛИ 

17.9.2020. 

Презентација дечјих часописа на 

мађарском језику „Мeзeшкaлaч”, 

„Јо Пајташ” 

Издавачка кућа и Национални 

савет мађарске националне 

мањине-школско двориште 

ученици нижих  и 

виших разреда  из 

централне школе 

 

 

 
ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ КОЈИ ПРОМОВИШУ СПОРТ (Презентације спортова, спортских 

клубова) 

ДАТУМ АКЦИЈА/МАНИФЕСТАЦИЈА УЧЕНИЦИ – УЧЕСНИЦИ 

5-9 10..2019. Спортска недеља ученици школе, учитељи, наставници физичког 

   

ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ КОЈИ ПРОМОВИШУ НАУКУ ( такмичења, манифестације…) 

ДАТУМ АКЦИЈА/МАНИФЕСТАЦИЈА УЧЕНИЦИ – УЧЕСНИЦИ 

5.2.2021. Школско такмичење из 

математике 

ученици од 3. до 8 .разреда 

24.4.2021. Окружно такмичење из 

мађарског језика и језичке 

културе 

учесници су ученици 8.разреда Севернобачког 

округа 

11.5.2021. Пројекна недеља ученици 8.разреда 

15.5.2021. Окружно такмичење у шаху ученици 4. и 8.разреда 

29.5.2021. 

Републичко такмичење из 

мађарског језика и језичке 

културе 

 ученици 8. разреда основних школа у којима се 

настава одвија на мађарском наставном језику у 

АП Војводини 

1.6.2021. 

Такмичење из познавања 

мађарске историје-Удружење 

Просветних радника мађара 

Северне-Бачке   ученици 7. и 8. разреда Карпатског басена 

 
САРАДЊА СА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОМ ИНФОРМИСАЊУ ОСМАКА 

СРЕДЊА ШКОЛА ПРЕЗЕНТАЦИЈА У НАШОЈ 

ШКОЛИ 

ОТВОРЕНИ ДАН 

Пољопривредна Средња школа 22.4.2021.  - 

Политехничка средња школа 14.5.2021.  - 

Посета фирми „Континентал“ 26.4.2021.  

Хемијско технолошка школа 

На даљину у Гугл учионици за 

професионалну оријентацију  - 
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3.ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  
 

3.1. Орган управљања- Извештај о раду Школског одбора 

3.2. Саветодавни орган-Извештај о раду Савета родитеља 

3.3. Извештај органа руковођења  

3.3.1.Извештај директора  

3.3.2.Извештај заменика директора 

3.3.3.Извештај секретара школе 

3.4. Извештај стручних сарадника 

 3.4.1. Извештај педагошко-психолошке службе 

3.4.2. Извештај библиотекара 

3.4.3. Извештај педагошког асистента 

 

 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 
3.5. Извештај о раду Педагошког колегијума 

3.6. Извештај о раду Наставничког већа  

3.7. Извештаји са седница одељењских већа нижих и виших разреда 

3.8. Чланови и извештаји већа за разредну и предметну наставу  

3.8.1.Струч.веће за разредну наставу 

3.8.2.Стручно веће учитеља продуженог боравка 

3.8.3.Разредна већа у другом циклусу 

3.8.4.Извештај о раду стручних  већа за области предмета 

 

3.9. Чланови и извештаји  стручних актива 

3.10. Чланови и извештаји стручних тимова  

3.11. Чланови и извештаји комисија  
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3. ОРГАНИ ШКОЛЕ 

ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

3.1. Орган управљања- Извештај о раду Школског одбора 
 

Чланови школског одбора до јануара 2021. 

1. Цинклер Кларика, представник Наставничког већа –председник 

2. Тамаш Шандор- представник Наставничког већа 

3. Aтила Дунаи- представник Наставничког већа 

4. Хубер Ерика-представник Савета родитеља 

5. Рустемовић Елвира- представник Савета родитеља 

6. Моники Салаи Халаши, представнику Савета родиеља 

7. Лолевски Саша-представник локалне самоуправе 

8. Димитриоски Тамара- представник локалне самоуправе 

9. Хорак Силвија- представник локалне самоуправе 

 

 

Чланови школског одбора од јануара 2021. 

1. Мариа Маргит, представник Наставничког већа – председник 

2. Симонида Ђорђевић, представник Наставничког већа 

3. Даниела Летовић, представник Наставничког већа 

4. Данка Балаћ, представник Савета родитеља 

5. Андреа Милетин, представник Савета родитеља 

6. Ђерђ Ховат, представник Савета родитеља 

7. Андреа Грунчић, представник локалне самоуправе 

8. Сања Беђик, представник локалне самоуправе 

9. Силвиа Хорак, представник локалне самоуправе 

 

Школски одбор ОШ Сечењи Иштван је у школској 2020/21. години имао 6 седница. 

 

3 у првом саставу: број 34. (15. 9. 2020), 35. (15.10.2020), 36.- телефонска седница  (2. 12. 2020) 

 

3 у новом саставу. : број 1 (28.1.2021), 2. - телефонска седница  (8. 4.2021), 3. - телефонска седница (8. 7. 

2021) 

 

 
34. СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 15. 9. 2020. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника 32. седнице и 33 (телефонске) седнице 

2. Усвајање Извештаја о реализаицији ГПРШ за школску 2019/2020. годину 

3. Доношење ГПРШ за школску 2020/2021. годину 

4. Усвајање Анекса Школског програма 

5. Извештај о самовредновању 

6. Давање Сагласности на Правилник о систематизацији и организацији послова у ОШ „Сечењи 

Иштван“  

7. Усвајање Извештаја о поступку бодовања запослених за чијим је радом у потпуности или 

делимично престала потреба 

8. Усвајање Извештаја о раду директора школе у школској 2019/2020. Години 

9. Разно  - мандат чланова ШО- 
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ОДЛУКЕ: 

1. Записник 32. седнице као и записник 33 (телефонске) седнице једногласно и у целости усвајају. 

2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину једногласно и у 

целости усвајен 

3. ГПРШ за школску 2020/2021. годину донет једногласно и у целости 

4. Анекс школског програма се једногласно и у целости усвајио. 

5. Извештај о самовредновању усвајен једногласно и у целости. 

6. Сагласност на Правилник о систематизацији и организацији послова у ОШ „Сечењи Иштван се даје 

уз четири гласа „ЗА“ а један члан ШО је „уздржан“. 

7. Извештај о поступку бодовања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала 

потреба усвајен је једногласно и у целости 

 

 

 

35.СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  15. 10. 2019. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање Записника 34. седнице  

2. Усвајање треће измене Финансијског плана за 2020. годину 

3. Усвајање измена Плана јавних набавки 

4. Усвајање новог Правилника о систематизацији 

5. Анекс ГПРШ  

6. Правилник о ЈН 2015 

7. Разно 

 

1. Записник 34. седнице Школског одбора једногласно и у целости усваја 

2. Одлука о трећој измени Финансијског плана за 2020. годину  се доноси једногласно. 

3. Измена Плана јавних набавки усваја једногласно и у целости. 

4. Школски одбор једногласно даје сагласност на Правилник о систематизацији 

5. Анекс ГПРШ – (змене настале због одобрења засебних одељења 1. и 2. разреда на мађарском 

наставном језику у издвојеном објекту на Путу Едарда Кардеља) се једногласно усваја 

6. Правилник о јавним набавкама за период од усвајања Закона о јавним набавкама из 2015. године 

једногласно и у целости се усваја. 

 

36. (телефонска) СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 2.12.2020. 

Позивање чланова Школског одбора обавља секретар школе Гордана Поњаушић. 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1.  Усвајање правилника везаних за буџет 

1. Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе ; 

2. Правилник о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона ; 

3. Правилник о условима и начину коришћења средстава за репрезентацију и друге угоститељске 

услуге; 

4. Правилник о благајничком пословању  

 

Правилници су једногласно и у целости усвојени. 

1. КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 28. 1. 2021. 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

46 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Избор председника и заменика председника Школског одбора 

2. Упознавање са Пословником о раду Школског одбора 

3. Извештај о успеху и владању ученика на крају 1. полугодишта школске 2020/21. године 

4. Усвајање Анекса Годишњег плана рада школе за 2020/21. 

5. Усвајање 5. измене Финансијског плана за 2020. годину 

6. Усвајање Финансијског плана за 2021. годину 

7. Усвајање Плана јавних набавки за 2021. годину 

8. Усвајање Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021. годину 

9. Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза на дан 31. 12. 2020. године 

10. Усвајање Извештаја директора за прво полугодиште школске 2020/21. године 

11. Разно 

 

ОДЛУКЕ: 

1. Након спроведеног гласања закључује се да је за председника Школског одбора изабрана Мариа 

Маргит са осам гласова а кандидаткиња Симонида Ђорђевић добила је један глас. 

2. секретару школе Гордани Поњаушић, упознаје нове чланове Школског одбора са садржајем 

Пословника о раду Школског одбора> 

3. Извештај о успеху ученника у учењу и владању на краају првог полугодишта школске 2020/2021 

године у целости се и једногласно усваја. 

4. Анекс Годишњег плана рада школе за 2020/21. једногласно се и у целости усваја (измене у 

календару). 

5. измена Финансијског плана за 2020. годину усваја се једногласно и у целости. 

6. Финансијски план за 2021. годину се усваја једногласно и у целости. 

7. План јавних набавки за 2021. годину се усваја једногласно и у целости. 

8. План јавних набавки на које се закон не примењује за 2021. годину усваја се једногласно и у 

целости. 

9. Извештај о попису имовине и обавеза на дан 31. 12. 2020. године се једноглсано и у целости усваја.  

10. Извештај директора за прво полугодиште школске 2020/21. године једноглсано се и у целости 
усваја.  

11. 11.Разно - У школи се сво време поштују мере прописане због пандемије вируса ЦОВИД 19 

 

 

2.   (телефонска) СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 8. 4. 2021. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Давање сагласности за издавање фискултурне сале Кошаркашком клубу „Спартак” без новчане накнаде 

Позивање чланова ШО обавила је директорка школе Весна Вајс.  

Чланови Школског одбора дали су Сагласност да се фискултурна сала изда КК „СПАРТАК” из Суботице 

без новчане накнаде. 

 

3. (телефонска) СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 8. 7. 2021. 

1. Давање сагласности за прикључење на шахт 

 

Позивање чланова ШО обавља секретар школе Гордана Поњаушић.  

 

Школа је добила Молбу за давање сагласности од Градсе управе Града Суботица. На парцели чији је 

власник пословних просторија Град Суботица. суседна парцела је државна својина на којој школа има право 

коришћења. Сагласност је потребна како би се извршио прикључак на шахт. 

 

Чланови Школског одбора дали су Сагласност за 8 гласова „ЗА” и једним гласом „НЕ” да се одобри 

прикључак на шахт. 
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3.2. Саветодавни орган- Извештај о раду Савета родитеља 

 

Чланови Савета родитеља    

 

Председник савета родитеља: Сања Туторић (представник 7.2) 

 
Ред. 

бр. 

Име и презиме 

родитеља 

Представник 

одељења 

Ред. 

бр. 

Име и презиме 

родитеља 

Представник 

одељења 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД 

1. Андреа Шолтес Хичик  1.a 10. Нађ Ласло 2.a 

2. Моника Варга 1.б 11. Зорица Говорковић 2.б 

3. Андреа Јакша, заменик- 

Чезарина Хорват 

Милетић  1.ц 

12. 

Моника Варга 2.ц 

4. 

Тамара Земко 1.КМ 

13. 

Андреа Јакша, заменик- 

Чезарина Хорват 

Милетић 2.д 

5. Сабина Кленер Баги 

(заменик Дијана Такач) 1.1 
14. 

Едина Хубер, заменик 

Валентина Мартон  2.КМ 

6. 

Чуковић Сања, заменик- 

Туторић Сања 1.2 

15. 

Љубица Шћепановић, 

заменик Штрбац 

Маријана 2.1 

7. 

Амир Бериша; заменик-

Хаћиф Бериша 1.3 

16. 

Небојша 

Вукајловић,Марина 

Безег 2.2 

8. Кристина Клусковић 

(заменик - Кристина 

Хорват А.3.5) 1.4 

17. 

Маја Кинчеш 

Јаковчевић ,Садри 

Краснићи 2.3 

9. Тихомир Зораје 

(заменик- Марина 

Зораје) 1.КС 

18. Санела Ароксалаши, 

Кемаљ Џукатани 2.4 

 

19. 

Татјана Ујвари, 

заменик- Ксенија 

Османовски 2.5 

20. 
Бојан Тешановић, 

заменик- Данка Балаћ 2.КС 

ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

21. Ђерђ Хорват (Теодора 

Ташковић) 3.а 
30. 

Татјана Оравец (Чила 

Абрахам) 4.а 

22. 

Ибоља Богдановић, 

Дрита Фарди 3.б 

31. 

Ћивановић Ливија 

(заменик: Декањ Фабија 

Штефанија) 4.б 

23. Maluscsik Snežana 

(zamenica: Zsupanek 

Emília) 3.ц 

32. Тибор Сич (заменик: 

Елеонора Бошњак)  4.ц 

24. Ладислава Вукманов, 

заменик Ференц Бураи  3.1 
33. 

Jenei Renáta (zamena: 

Apró Angéla) 4.д 

25. Бранко Матковић 

(заменик- Ален Овари) 3.2 
34. 

Едина Хубер (заменик- 

Тамара Земко) 4.км 

26. 

Дијана Новаковић 3.3 
35. 

Невена Лукић (заменик- 

Ивона Јаковетић) 4.1 

27. 

Бојан Бенчић 3.4 

36. 

Каролина Кемивеш, 

заменик Сузана 

Живковић 4.2 

28. Кристина Клусковић 1.4 

(заменик - Кристина 

Хорват А. 3.5) 3.5 

37. Арабела Богдановић, 

Санела Петрекањић 4.3 

29. Бојан Тешановић, 3.кс 38. Татјана Ујвари 2.5 4.4 
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заменик Данка Балаћ (заменик - Ксенија 

Османовски) 

 39. Тихомир Зораје 4.ks 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

40. 

Кристијан Фаркаш 5.а 

47. 

Валерија Корменди 

(Илдико Клонка) 

 6.а 

41. Илдико Плетл (Тимеа 

Енги) 5.б 
48. 

Габријела Јухас 6.б 

42. Дијана Хорват, заменик 

Сенија Кокљевци 5.1 
49. 

Теодора Ташковић 

(Каролина Будинчевић) 6.ц 

43. Изабела Кулашић, 

заменик: Андреа 

Милетин 5.2 

50. 

Maрија Јовановић 

(Миодрага Вукадиновић 

- заменик) 6.1 

44. Сања Влаховић 

(заменик: Мелинда 

Благојевић Милетин) 5.3 

51. 

Андреа Љубисављевић 6.2 

45. Хајналка Јаковетић, 

заменик: Марица Шорш 5.4 
52. 

Војна Ђорђевић 6.3 

46. Данка Балаћ, заменик: 

Бисерка Крнајски 5.5 
 

  

СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

53. 

Ева Хорват Милитићи 

(Беата Мартон) 7.а 

58. 

Балаж Габриела 

(заменик: Агнеш 

Дудаш) 8.а 

54. 

Иванић Андреа 

(заменица:Бодроги 

Хајналка) 7.б 

59. 

Хелена Фазекаш 8.б 

55. 

Сања Туторић, 

Александра 

Миловановић 7.2 

60. 

Ерика Хубер 8.ц 

56. Антоловић Ивица 7.3 
61. 

Слађана Недељковић и 

Александар Радић 8.2 

57. 

Ивона Јаковетић 

(заменик: Горан 

Гојковић) 7.4 

62. 

Дијана Мамужић и 

(заменица: Слађана 

Ољуз)  8.3 

 

63. 

Наталија Кајари 

(заменик Ненад 

Славнић) 8.4 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШК. 2020/2021. ГОДИНИ 

 

 У школској 2020/21. години је школа до 21.9.2020. имала 56 а после 57 одељења, стога је број 

чланова Савета родитеља исти. Током школске 2020/2021. године Савет родитеља je одржао је 4 сeднице, од 

којих је прва, конститутивна седница одржана непосредно у школи, док су наредне седнице због 

епидемиолошке ситуације одржане онлајн- путем мејла. 

 

1. СЕДНИЦА  

Датум одржавања седнице: 15.9.2021. са почетком у  17.00 

Место одржавања- на дворишту школе. 

Присутно је 49 родитеља. Од запосених су присутни директор школе Весна Вајс, помоћница директора 

Ирен Бурањ, шеф рачуноводства Зоран Ташковић, педагог Маја Шаравња, психолог Изабела Сабо Секе и 

секретар школе Гордана Поњаушић 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

0. Усвајање записника са претходне седнице 
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1. Предлог о усвајању програма рада Савета родитеља за школску 2020/2021. г. 

2. Избор председника и записничара Савета родитеља 

3. Упознавање са Пословником о раду Савета родитеља 

4. Избор три члана Савета родитеља у Школски одбор 

5. Избор два члана школског Савета родитеља у Општински савет родитеља 

6. Обавезно осигурање ученика – избор осигуравајуће куће и висине премије 

7. Доношење одлуке о прибављању донације родитеља за побољшање материјалне основе рада  

8. Избор представника Савета родитеља у тимове и активе школе 

9. Разматрање Извештаја о остваривању развојног плана на годишњем нивоу за шк. 2019/2020. годину 

10. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе 2019/2020. г. 

11. Разматрање Извештаја о завршном испиту   

12. Разматрање Годишњег плана рада школе за 2020/2021. годину 

13 Упознавање Савета родитеља са Извештајем о раду директора за школску 2019/2020. годину 

14. Организација рада школске кухиње,  критеријуми за добијање бесплатне ужине и аутобуске карте, цене 

ђачке ужине 

15. Календар рада и планиране активности у наредном периоду 

16. Текућа питања и разно 

 

 Најважније одлуке:  

 

- За председника је изабрана Сања Туторић, представник одељења 7.2.  

- Чланови школског одбора ће бити: Ђерђ Хорват, Данка Балаћ и Андреа Милетин 

- Чланови еавета родитеља који ће учествовати у раду Општинског савета родитеља: Каролина 

Кемивеш, Теодора Ташковић 

- За осигурање ученика је изабрана осигуравајућа кућа Миленијум и износ премије 300 динара 

- Једногласно је прихваћен износ донације родитеља за побољшање материјалне основе рада (фотокопир-

папир, тонер, у вишим разредима прибор за техничко и ликовну културу, потрошни материјали за 

оркестар...) 200 динара за први циклус, 400 динара за други циклус 

- Изабрани представници савета родитеља у тимовима и активима су : 

• Стручни актив за развојно планирање -  Невена Лукић (4.1) 

• Тим за инклузивно образовање -  Ибоља Богдановић(3.б) 

• Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Татјана Оравец (4.а) 

• Тим за самовредновање – Андреа Милетин (5.2) 

• Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Небојша Вукајловић (2.2) 

• Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Љубица Шћепановић (2.1) 

 

Родитељи једногласно дају сагласност на план екскурзије 

1. Рокин салаш- Суботица 

2. Катаи салаш- Мали Иђош 

3. Сремски Карловци- Нови Сад 

4. Сремска Митровица - Засавица – Српски музеј хлеба „Пећинци“ 

5. Београд 

6. Вршац 

7-8. Свилајнац- Јагодина- Ресавска пећина – манастир Манасија дводневна екскурзија. 

 

2. СЕДНИЦА  

Седница је због актуелне епидемиолошке ситуације одржана онлајн- путем имејла 15. 3. 2021. 

Путем мејла одговорило је 42 родитеља који се сматрају да су присуствовали седници. 

 

ДЕВНИ РЕД : 

 

1. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта шк. 2020/2021. године 

2. Мере и акције за побољшање учења 

3. Доношење и употреба мобилних телефона 

4. Упознавање Савета родитеља са Извештајем о раду директора за прво полугодиште шк. 2020/2021. 

године 
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5. Екскурзије 

6. Молба дистрибутера уџбеника за сарадњу 

7. Разно 

 

  Најважније одлуке:  

- 42 родитеља који су одговорили на мејл су сагласни са тачком 3 - да ученици не смеју да користе 

мобилне телефоне у школи и да морају да их, током целог боравка у школи, држе на катедри 

наставника у за то предвиђеној кутији. у супротном, телефон ће им бити одузет, родитељ 

обавештен и мораће да дође по телефон. 

- Такође свих 42 родитеља даје сагласност на тачку 6.  да дистрибутер уџбеника „Калопер Траде Д. О. 

О.” буде и ове године диструбутер уџбеника за оне ученике и родитеље који то желе  

 

3. СЕДНИЦА 

 

Седница је због актуелне епидемиолошке ситуације одржана онлајн- путем имејла 21.4.2021. 

Путем мејла одговорило је 32 родитеља који се сматрају да су присуствовали седници. 

Због хитности усвајања одлуке и истовремено немогућности организаовања састанка уживо услед 

пандемије COVID-19, директорка Весна Вајс је упутила мејл свим члановима Савета родитеља ( 

 

ДНЕВНИ РЕД : 

 

- Давање сагласности на избор уџбеника за школску 2020/2021. годину. 

 

За наведену тачку дневнога реда, гласало је једногласно 32 родитеља који су одговорили на послат им мејл. 

 

 

1. СЕДНИЦА  

 

Седница је због актуелне епидемиолошке ситуације одржана онлајн- путем имејла 4.6.2021. 

Путем мејла одговорило је 54 родитеља који се сматрају да су присуствовали седници. 

 

ДНЕВНИ РЕД : 

 

1. Одабир уџбеника на мађарском наставном језику за 4. и 8. разред –  

2. Фотографисање ученика за крај школске године – Школи се са понудом за фотографисање ученика 

обратио само Фото Фоцус из Суботице, са ценом од 80 динара по ученику за заједничку фотографију 

одељења.  

3. Организовање опроштајне приредбе и банкета за ученике осмих разреда –  још нема званичних 

информација да ли ће и када приредба бити организована у школи. Фиксиран је могући термин банкета у 

ресторану „Спартак“ 30. јуни 2021. године. Савет родитеља организује банкет, зато свако одељење осмог 

разреда бира по једног родитеља који присуствује банкету (уколико га буде).  

4. Школски календар – Ученици 8. разреда школску годину завршавају 8. јуна, а остали ученици (од 1. 

до 7. разреда) завршавају је 22. јуна 2021. године. Ученици осмих разреда од 9. до 22. јуна похађају 

припремну наставу, завршни испит биће одржан 23, 24. и 25. јуна у просторијама наше школе.  

 

Најважније одлуке:  

Свих 54 родитеља који су одговорили на послат им мејл су сагласни да Фото Фокус фотографише одељења 

по цени од 80 динара 

Свих 54 родитеља који су одговорили на послат им мејл су сагласни са избором уџбеника на мађарском 

наставном језику за 4. и 8. разред. 

 

 

Детаљни записници и Докази о гласању: гласачки листићи и послати одговори чланова Савета родитеља 

путем мејла. Се налазе у школској документацији 
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3.3. Извештај органа руковођења  

3.3.1. Годишњи извештај о раду директора школе шк. 2020/2021. године 

 

 
1.2. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 Стандарди:  

1.2.1. Развој културе учења  

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика  

1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи  

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу  

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика  

  

Развој културе учења 1.2.1. 

Директор развија и промовише 

вредности   и развија школу 

као заједницу целоживотног 

учења. 

Опис стандарда 

Ствара услове за унапређивање 

наставе и учења у складу са 

образовним и другим потребама 

ученика;  

• Прати савремена кретања у 

развоју образовања и васпитања 

и стално се стручно усавршава;  

• Мотивише и инспирише 

запослене и ученике на критичко 

прихватање нових идеја и 

проширивање искустава; 

• Подстиче атмосферу учења у 

којој ученици постављају 

сопствене циљеве учења и прате 

свој напредак;  

• Ствара услове да ученици 

партиципирају у демократским 

процесима и доношењу одлука;  

• Подстиче сарадњу и размену 

искустава и ширење добре 

праксе у школи и заједници. 

Индикатори: 

● На  основу тражења сагласности од стране МПНТР за 

отварањем одељења са мањим бројем ученика од прописаног, 

одобрено је 56 одељења, а укупно је уписано 97 првака. Накнадно, 

крајем септембра, добили смо одобрење за још једно засебно 

одељење у првом циклусу. 

● УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ набавком опреме за рад: У  школи је 

у 1. полугодишту купљена oпрема из финансијског плана: телевизор 

за видео надзор, тример за живу ограду, бежични телефон (3 ком), 

лаптоп (2 ком), спољна меморија. 

●  опрема за унапређивање наставе: 

- школска табла магнетна (4 ком -  купљена према финансијском 

плану),  

- интерактивна табла и пројектор (добијени учешћем у пројекту 

Града Суботица -Интеркултурализам и антидискриминација у 

Суботици); 

- 4 интерактивне табле и 4 пројектора - конкурсом у Покрајински 

секретаријат за образовање; 

- интерактивна табла (конкурсом код Националног савета 

мађарске нац.мањине), 

- машина за штампање графичких радова (учешћем у пројекту 

Мреже центара за таленте Мађарске и Министарства за људске 

ресурсе Мађарске - подстицање атмосфере учења и напретка 

ученика); 

донацијом из „Ротари клуба“ пристигла су два половна рачунара. 

 

● Кабинетска настава и даље је отежана због недоастатка 

простора и немогућности завршетка започетог објекта. Добијена 

је сагласност МПНТР да локална самоуправа пошаље у 

Канцеларију за управљање јавним улагањима Владе Р Србије, а из 

кабинета градоначелника Суботице је јављено да ће локална 

самоуправа то и учинити. 

 

● У условима обуставе редовне наставе у школама од 1. 9. 2020. 

директор је организовао наставу према Стручном упутству 

МПНТР. 

● Пријем 97 првака на српском и мађарском наставном језику 

организован је уз све мере превенције и заштите од вируса у 

сменама 28. 8. 2020. године у сва четири објекта. 

● На основу потписаног уговора о сарадњи школе са  Гете-
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Институтом из Београда у оквиру пројекта Партнерске школе за 

учење немачког језика (PASCH)  18 ученика 7. разреда полагало је 

19. новембра бесплатно у Гете-Институту језички испит из 

немачког језика А1-ФИТ 1 нивоа. 

У мају месецу 17 ученика полагало је у Гете-Институту у 

Београду међународно признат испит А1-ФИТ 1 из немачког 

језика, а 9 ученика положило је и ниво А2-ФИТ 2. Укупно је 44 

ученика од 6. до 8. разреда бесплатно добило језичку диплому 

Гете-Института која важи свуда у свету. 

  

● Сарадња са центром за таленте у Мађарској - конкурисањем и 

добијањем пројекта за графичку радионицу. 

● Сарадња са МЗ „Пешчара“ у виду организованог учешћа ученика 

на такмичењу малих мотоциклиста у 1. полугодишту и 

поспремању околине школског објекта у Шабачкој улици. 

● Сарадња са ликовном секцијом АБЦиТ која је школи донирала-

поклонила слике великог формата - начињена захвалница у виду 

одштампаног календара за 2021. годину са поклон-сликама. 

● Сарадња са Националним саветом мађарске националне мањине 

у Србији (састанци и консултације у вези са свим питањима од 

значаја за школу и за завршетак Ц фазе - изградњу објекта). 

 

● Сарадња са Националним саветом буњевачке националне мањине у 

Србији (договори око организације часова Буњевачког говора са 

елементима националне културе чији су резултат одласци ученика 

на специјалне приредбе и радионице) 

● Мишљење ученика се у највећој мери поштује, а Ђачки парламент 

има подршку у раду како од стране директора, тако и наставника 

и стручне службе школе. На иницијативу ученика преко Ђачког 

парламента организована је у 1. полугодишту  акција прикупљања 

помоћи за ученицу Пфајфер Фаркаш Тимеу, чијој је породици 

кућа и имовина изгорела у пожару. 

Такође су чланови Ђачког парламента прикупљали помоћ за 

ученика 6.ц одељења, Вељка Штигмонда.  

● Представници Ђачког парламета присуствовали су састанцима 

Школског одбора. 

● Представници Ђачког парламента израдили су презентације о 

начинима прикључивања онлајн настави - савете својим 

друговима који су постављени на сајт школе. 

●  Директор је са стручном службом на Европски дан борбе против 

трговине људима, 18. октобра, израдио анкету за ученике виших 

разреда о опасностима које долазе из ове теме; анкетирани 

ученици о томе колико су на предавању научили; спроведено 

испитвање анализирао директор са стручном службом и израдио 

презентацију која је представљена јавности 16. октобра у 

организацији са Локалним тимом за борбу против трговине 

људима у Градској кући. Медији су пропратили овај скуп. 

● Директор је био иницијатор учешћа школе у пројекту НАРНС-а: 

„Квалитетније и праведније учење на даљину“ - укључује обуке 

наставника и добијање 21 таблета за ученике који не могу да 

прате учење на даљину. 

● У оквиру подстцања и ширења добре праксе, директор и два 

наставника били су носиоци великог дела пројекта Града Суботица 

„Интеркултрализам и антидискриминација у Суботици“ - носиоци 

обуке за 30 наставника 5 основних школа, креатори 

интеркултуралне слагалице - игре за ученике и интеркултуралног 

приручника. Кроз обуке наставника је прошло 400 ученика. 

 

● Школа је због актуелне ситуације у мањој мери сарађивала и са 

установама и невладиним организацијама и удружењима 

грађана у 1. полугодишту (Удружење просветних радника 

Мађара северне Бачке – донирало наставницима роковнике за 
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портфолио ученика и праћење наставе и додељује награде 

талентованим ученицима, где и наши ђаци конкуришу; сарадња са 

координаторима за ромска питања локалне самоуправе 

Стеваном Николићем и Кладиом Курина;  сарадња са 

Учитељским факултетом на мађарском наставном језику за 

који је наша школа школа-вежбаоница - редовна студентска 

пракса и свечани пријем студената и професора факултета; 

настављена је пракса новог вида студентске праксе за 

постдипломце - и то из Српског као нематерњег језика чији је 

координатор директор. 

● Ради подстицања предузетничких компетенција школа је 

организовала одлазак заинтересованих ученика у компанију 

Континентал, 26. 4. 2021. 

● сарадња са медијима -  локалном Панон ТВ и радио, локалним 

радио-станицама и новинама - Суботичким новинама, Суботица 

инфо портал, Суботица ком), са мађарском телевизијом М1 итд.  

  

● Стручно усавршавање директора:  

● у току јула и августа месеца 2020. године: - завршен трећи део 

обуке за директоре, онлајн, а затим је у јануару завршен и 

последњи део обуке за директоре, након чега следи полагање 

лиценце за директоре. 

● Клетт-ов 12. међународни симпозијум за директоре основних и 

средњих школа: Нова реалност у образовању, Златибор, 17-19. мај 

2021. 

● Усавршавање директора у својој струци: 

- У августу 2020 - обука за водитеље обука за Српски као страни 

језик;  

- током новембра директор одржао онлајн обуку за исходе Српског 

као страног језика за 30 наставника из целе Србије; 

- године 2021. коаутор уџбеничког комплета за Српски као 

нематерњи језик за 8. р. у издању ИК „Клет“; 

- аутор 48 снимљених часова за српски као нематерњи језик у 

пројекту ОЕБС-а и Министарства просвете. 

  

- Планирана и уплаћен семинар за обуку запослених у области 

финансијског управљања и контроле, али није реализован због 

неповољне епидемиолошке ситуације у првом, већ у 2. 

полугодишту. 

Организована бесплатна обука о формативном оцењивању за 60 

наставника - као интерактивни део поред онлајн дела обуке. 

. 

  

 

 

Стварање здравих и безбедних 

услова за учење и развој 

ученика  

1.2.2. 

Директор ствара безбедно 

радно и здраво окружење у 

коме ученици могу квалитетно 

да уче и да се развијају. 

Опис стандарда 

Осигурава да се примењују 

превентивне активности које се 

односе на безбедност и 

поштовање права ученика; 

Обезбеђује услове да школа буде 

безбедно окружење за све и да су 

ученици заштићени од насиља, 

злостављања и дискриминације; 

• Обезбеђује да се у раду поштују 

међународне конвенције и 

● Обезбеђена примена свих превентивних мера против коронавируса 

у организацији рада школе по упутству Министарства просвете, 

Министарства здравља и Кризног штаба (континуирано 

обезбеђивана дезинфекциона средства, маске за запослене и за 

социјално-угрожене ученике; организован рад помоћног особља и 

његова контрола у циљу спровођења свих наложених безбедносних 

и дезинфекционих мера). 

- Редовно праћење свих пристиглих упутстава у вези са 

организовањем и спорвођењем безбедносних мера у пандемији 

коронавируса и организација, надзор истих како за ученике, тако и 
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уговори о људским правима и 

правима деце; 

Обезбеђује да школа буде здрава 

средина са високим хигијенским 

стандардима. 

за запослене; 

● Посебна пажња у вези са превенцијом онлајн насиља у току онлајн 

наставе кроз сарадњу са стручном службом и одељењским 

старешинама (израђене презентације од стране стручне службе, а 

уз консултације са директором); 

-у току Дечје недеље планирана и остварена предавања и 

активности на тему људских права и права деце под слоганом 

„Подељена срећа два пута је већа”. 

● Организација дежурства наставника у новим специфичним 

условима наставе. 

● Сарадња са Центром за социјални рад од почетка 1. 

полугодишта - директор са стучном службом шаље потребне 

дописе, пријаве родитеља због ученика који не похађају наставу и 

друге информације. 

 

● „Основе безбедности деце“ – предавања радника МУП-а у 

четвртим, шестим и првим разредима, због короне нису одржана. 

● Школа је наставила рад и сарадњу са Клубом родитеља и 

просветних радника Суботице , кроз укључивање родитеља у 

заједнички рад (шивење маски). 

● Учешће директора школе као члана Локалног тима за борбу 

против трговине људима на састанку у Општини. 

● Организовано Окружно и Републичко такмичење из мађарског 

језика и језичке културе у школи 

 

● Наставило се на инсистирању код надлежних органа да се пронађе 

решење за изградњу ограде око школског објекта у Шабачкој улици 

због учесталог уништавања школског објекта и вандализама у 

том окружењу. Такође се инсистирало и на реализацији пројекта 

Фазе Ц како би одељења нижих разреда у централној згради била 

безбеднија и одвојена на одморима од виших. 

● Због превенције вируса корона, организовани су различити 

термини одмора за ученике нижих и ученике виших разреда, те 

се они нису сретали на одморима. 

● Редовно се ажурира документација о безбедности на раду и ППЗ 

за новозапослене од стране стручнога лица за безбедност. 

● Контрола буџетске инспекције у току првог полугодишта - по 

налогу мера донети недостајући правилници и достављени 

буџетском инспектору. 

 

● Патронажна сестра је на позив школе одржала у објектима 

четири предавања у вези са одржавањем личне хигијене и извршила 

преглед ученика везан за личну хигијену. 

● Редовно се одржава хигијена школских просторија. Школа и 

надаље користи еколошка-френдли (без амонијака) средства за 

хигијену просторија, њихово чишћење и одржавање, а директор 

редовно контролише. Директор израдио и контролен листе као и 

редовитост њиховог попуњавања.  

● Одрађена је дезинфекција, дезинсекција и дератизација школских 

просторија свих објеката у оба полугодишта.   

● Окречени су ђачки тоалети у централној згради. 

Одрађена је ревизија противпожарних апарата и замена 

дотрајалих. 

● Извршено је чишћење олука у централној згради, у објекту у 

Шабачкој улици и на Келебији. 

● Санитарна инспекција није посетила школу у 1. полугодишту, 

ни у 2. полугодишту. Испитивања хемијске исправности воде у 

објекту казују да вода одговара за употребу, осим што је на 

Келебији повећана концентраицја гвожђа (што је до водовода, а не 

до школе). 

● Окружење школе: школско двориште централне зграде је 
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ограђено, осветљено, покривено видео надзором. Спортски 

реквизити су у добром стању и стално се проверава њихова 

исправност (кошеви, голови). Опрема на дечјем игралишту у свим 

објектима се контролише, а у централном дворишту је уклоњена 

због дотрајалости и бахатости старијих ученика. Проблем и даље 

постоји са оградом која је годинама крадена око објекта у 

Шабачкој улици од стране локалног становништва, те је 

затражена помоћ од локалне самоуправе, али још без одговора.  

Обезбеђен је идејни пројекат и покренута грађевинска дозвола;  

● школски објекти и њихово окружење (стазе и површине уз њих) 

редовно су одржавани и чишћени. 

● -поправка крова на фискултурној сали: 490.008,00 дин. 

● -водоводни радови у кухињи у Салаи школи: 53.598,36 дин. 

● -поправка електричне инсталације на Келебији: 106.500,00 дин. 

● Поред редовних месечних  услуга у вези са заштитом од пожара, 

безбедности на раду и видео надзора, извршена је и контрола 

громобранске инсталације у вредности од 77.520,00 дин. 

● поправљен је кров и замењени олуци у централној згради и у 

подручним објектима; 

● урађени су молерски радови у учионицама централне школе; 

● паркетарски радови у учионицама централне школе; 

● окречена је цела фискултурна сала. 

 

 

 

Развој и обезбеђивање 

квалитета наставног и 

васпитног процеса у школи   

1.2.3. 

Директор обезбеђује и 

унапређује квалитет наставног 

и васпитног процеса. 

Опис стандарда 

• Уме да користи стратешка 

документа о развоју образовања 

и васпитања у Републици 

Србији;  

• Промовише иновације и 

подстиче наставнике и стручне 

сараднике да користе савремене 

методе и технике учења и 

примењују савремене 

технологије у образовно- 

васпитном процесу;  

• Обезбеђује услове и подржава 

наставнике да раде тако да 

подстичу ученике да развијају 

сопствене вештине учења;  

• У сарадњи са стручним 

сарадницима и наставницима 

обезбеђује да настава и 

ваннаставне активности 

подстичу креативност ученика, 

стицање функционалних знања и 

развој њихових социјалних 

вештина и здравих стилова 

живота;  

• Обезбеђује и развија 

самоевалуацију свог рада и 

систематичну самоевалуацију и 

евалуацију рада наставника, 

стручних сарадника, наставног 

процеса и исхода учења. 

Индикатори: 

● Учешће директора на састанцима Актива директора у општини 

током 1. и 2. полугодишта; 

● тумачење чланова Закона о основама система образовања и 

васпитања на Наставничком већу као и Правилника о оцењивању и 

осталих правилника и стручних упутстава; 

● организација сменске наставе, као и онлајн наставе у условима 

епидемије коронавируса; 

● предаја годишњих и месечних планова наставника и надаље се 

обавља електронским путем, слањем на имејл школе, чиме је 

увелико смањен трошак канцеларијског материјала и 

штампања; 

● информисање наставника врши се путем интернета, сталном 

сарадњом директора и заменика директора, секретаријата школе 

и стручне службе; 

● наставници и стручни сарадници се на време и на најприкладнији 

начин упознају са извештајима са састанака и актива;  

● Свакодневно, у оквиру Педагошког колегијума, уз сарадњу са 

стручном службом, помоћницима, административним радником и 

шефом рачуноводства консултације и организација онлајн 

наставе. 

● Свакодневне консултације са наставницима у вези са наставом  по 

АБ моделу и наставом на даљину. 

● Веома честе консултације са родитељима ученика у вези са 

наставом на даљину. 

● Сопственим примером подстиче наставнике да се прикључе 

снимању онлајн часова у ванредном стању - учитељи и наставници 

мађарског језика и ове године снимају онлајн часове. 

● Директор води седнице Наставничког већа, Педагошког 

колегијума, Разредних  већа, учествује у раду школских Тимова, 
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присуствује седницама Одељенских већа, води консултативни рад 

са одељенским старешинама и разредним и предметним 

наставницима. 

● Велика већина наставника корисити савремене технологије у 

процесу наставе; 

● Сарадња школе, родитеља и локалне заједнице - спроведени су 

горе наведени пројекти који су укључили и повезали ученике, 

наставнике и стручне сараднике, родитеље, друге образовне 

институције и ширу локалну заједницу . 

● Родитељи - донирали маске за Град Суботица и наставнике 

школе, визире за ученике школе. 

● Ловачко удружење Суботичка пешчара одржало предавање о 

екосистему и заштити животиња ученицима са Келебије у 

просторијама МЗ Келебија. 

● Директор учествовао у вредновању часова и обавио стручне и 

саветодавне разговоре са наставницима ради унапређња 

наставног процеса.   

● Извештај о своме раду директор је подносио парцијално, сходно 

активностима, на сваком састанку Школског одбора, у јануару 

текуће шк. године и почетком септембра у наредној шк. години. 

 

 

 

 

Обезбеђивање инклузивног 

приступа у образовно-

васпитном процесу 

1.2.4. 

Директор ствара услове и 

подстиче процес квалитетног 

образовања и васпитања за све 

ученике. 

Опис стандарда 

• Познаје законитости дечјег и 

адолесцентског развоја и ствара 

услове за уважавање њихове 

различитости;  

• Ствара климу и услове за 

прихватање и уважавање 

специфичности и различитости 

ученика и промовисање 

толеранције  

• Разуме потребе различитих 

ученика (талентованих и 

надарених, оних са сметњама у 

развоју, инвалидитетом и 

ученика из осетљивих 

друштвених група) и омогућава 

најбоље услове за учење и развој 

сваког ученика;  

• Осигурава да код ученика са 

посебним образовним потребама 

те потребе буду препознате и на 

основу њих израђени 

индивидуални образовни 

планови; • Обезбеђује примену 

програма учења који ће бити 

прилагођени претходним 

знањима и искуствима ученика и 

уважавати разноликост средине 

из које они долазе. 

Индикатори: 

● У школи се уважавају различитости. Уз посебан рад са 

наставницима, стручном службом и педагошким асистентом и  

ученицима, посебно повратницима из иностранства. 

● У циљу укључивања ученика из осетљивих група, школа је од 

сопствених средстава купила потребан школски прибор за ученике. 

●  Сарадња директора са Тимом за ИО -обезбеђује се посебан рад са  

ученицима који заостају у раду израдом индивидуалних планова и 

спровођењем истих.   

● Посебно организован родитељски састанак са родитељима 

будућих ђака-првака у објекту у Шабачкој улици (где већину чине 

ромски родитељи), а уз договор са координатором за инклузију 

Рома Града Суботица. 

● Настављена сарадња са Центром за талентоване ученике 

(Tehetségpont) у Мађарској – на конкурсу су добијена значајна 

средства за куповину мале штампарије за ученике, а цео пројекат 

је остварен и приведен крају у првом полугодишту. 

● Настављена сарадња са са координатором за ромска питања 

локалне самоуправе као и сарадња са ШУ Сомбор. 

● У другом полугодишту школа је ушла у пројекат „Социјална 

инклузија и економско оснаживање ромске популације у 11 

општина у Србији”,  у сарадњи са Форумом Рома Србије којем је 

партнер немачка организација Радничко-самарићански покрет. 

Пројекат финансира Немачка развојна банка у оквиру програма 

„Јачање социјалне инфраструктуре у општинама погођеним 

избеглицчком кризом“.  
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Период имплементације пројекта је од 01. априла 2021. године и траје до 

30. априла 2022. године. Директор је организовао састанке са 

наставницима  ради давања подршке ромским ученицима у учењу српског 

језика и другим видовима образовно-васпитне подршке. 

 

 

Праћење и подстицање 

постигнућа ученика 

1.2.5. 

Директор прати и подстиче 

ученике на рад и резултате. 

Опис стандарда 

• Обезбеђује праћење 

успешности ученика кроз 

анализу резултата на тестовима и 

увидом у школски успех, у 

складу са стандардима 

постигнућа ученика; 

 • Подстиче наставнике да 

користе различите поступке 

вредновања и самовредновања 

који су у функцији даљег учења 

ученика;  

• Обезбеђује да се расположиви 

подаци о образовно-васпитном 

процесу користе за праћење 

постигнућа и напредовања 

ученика; • Прати успешност 

ученика и промовише њихова 

постигнућа. 

● Индикатори: 

● У току целог првог полугодишта одржана су одељењска већа и 

наставничка већа уз мере безбедности. Донете су мере за 

побољшање успеха ученика у сарадњи педагошког колегијума, 

стручне службе, настанвика, директора. 

● Анализирани су  и разматрани резултати у оквиру анкете Сарадња 

породице и школе, те резултати анкете Подршка ученицима коју 

су попуњавали и ученици, и наставници, и родитељи. 

● Из свих предмета на почетку школске године наставници су 

одрадили иницијално тестирање ученика, те је директор 

наложио да се резултати разматрају на активима и да се у 

оперативне планове унесу додатне мере за унапређене О-В рада.  

● Анализирани су постигнути резултати на Завршном испиту и 

донете мере за побољшање резултата. 

● Извршено самовредновање три области: Настава и учење, 

Образовна постигнућа ученика и Организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима. 

● На сајту школе, односно на Фејсбук страници школе,   истицани  

су сви догађаји који су се десили у школи; праћење успеха ученика и 

нставника; 

● -учешће директора на свима састанцима НВ; Педагошког 

колегијума, редовне консултација са стручном службом. 

 

● Сарадња са синдикатом школе. Директор донео Одлуку о потреби 

бодовања радника за којима је делимично или у потпуности 

престала потреба. 

 

 

 

II Област: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ  

Стандарди:  

2.1. Планирање рада установе  

2.2. Организација установе  

2.3. Контрола рада установе  

2.4. Управљање информационим системом установе  

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

 

 

 

 

Планирање рада установе 2.1 

Директор обезбеђује доношење 

и спровођење планова рада 

установе. 

Опис стадарда: 

• Организује и оперативно 

спроводи доношење планова 

установе: организује процес 

Индикатори: 

● Успешно урађен и усвојен Годишњи план рада школе за 2020/21. 

годину, у законски предвиђеном року. Сви задаци које је потребно 
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планирања и додељује задатке 

запосленима у том процесу, 

иницира и надзире израду 

планова, обезбеђује поштовање 

рокова израде планова и 

непосредно руководи том 

израдом;      

• Обезбеђује информациону 

основу планирања: идентификује 

изворе информација потребне за 

планирање и стара се да 

информације буду тачне и 

благовремене;      

 

• Упућује планове установе 

органу који их доноси. 

планом рада одрадити у овој школској години равномерно су 

распоређени на запослене, водећи рачуна о њиховим жељама и 

афинитетима.  

● Запослени нису имали примедбе на решења о  40часовној  радној 

недељи. Током полугодишта праћен је њихов рад  и остваривање 

задатих циљева. Планови који су запослени били дужни да одраде и 

предају ПП служби, на време су урађени и усвојени и њихово 

остваривање се пратило до краја шк. године. 

● За израду планова сви запослени су добили неопходне информације 

од директора и стручне службе школе.  

● Сви Извештаји из претходне школске године као и планови за ову 

школску годину, по усвајању, у законском року су прослеђени 

надлежним органима (Градском секретаријату за друштвене 

делатности и Министарству образовања).  

●  ЦЕНУС урађен и одобрен од стране надлежног органа, МПНТР.    

● Школа је имала први пут два технолошка вишка у разредној 

настави на мађарском језику. Један технолошки вишак је успешно 

прешао у другу школу, а други је смештен у одељење, након што је 

школа накнадно добила одобрење МПНТР за још једно одељење са 

мањим бројем ученика од прописаног. 

● Школа је наставила са значајним пројектима: тенис у школама, 

једино наша школа и једна из НС у Војводини, пројекат у Центру за 

таленте;  

● У периоду епидемије коронавируса од почетка првог полугодишта 

стања и преласком на онлајн наставу, директор преузима 

организацију рада у специјалним условима а на основу Стручног 

упутства МПНТР; 

● у сарадњи са стручном службом школе доставља испрва Дневни 

извештај директора, а затим и Оперативни план рада школе за 

сваки месец као и Месечни извештај о раду. Такође сарађује са 

стручном службом и помоћницима директора приликом 

достављања тражених података у ИС Доситеј. 

● Путем Вибер групе Педагошког колегијума редовно извештава 

Колегијум о актуелностима, као и колеге у подручним школама. 

● Благовремено и на време доставља све информације наставницима 

и осталим запосленима;  

● захтева од запослених реалне рокове и достављање потребне 

докуменатације; 

● стара се о вођењу ажурне базе података у оквиру Јединственог 

информационог система просвете, као и о потпуном, објективном 

и благовременом информисању запослених, ученика, родитеља, 

сарадника, стручних органа и органа управљања о свим питања од 

значаја за рад установе. 

 

 

Организација установе 2.2 

Директор обезбеђује ефикасну 

организацију установе 

Опис стандарда: 

Креира организациону структуру 

установе: систематизацију и 

описе радних места, образује 

стручна тела и тимове и 

организационе јединице;   

• Обезбеђује да су сви запослени 

упознати са организационом 

Индикатори: 

1. полугодиште 

● Годишњим планом рада школе прецизирана су сва стручна тела, 

стручна већа, активи, тимови и састав истих. 

● Водило се рачуна да запослени буду равномерно оптерећени 

обавезама према проценту ангажовања у школи и да буду укључени 
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структуром установе, посебно са 

описом свог радног места;   

• Поставља јасне захтеве 

запосленима у вези са њиховим 

радним задацима и 

компетенцијама и проверава да 

ли запослени разумеју те задатке;   

• Стара се да запослени буду 

равномерно оптерећени радним 

задацима;   

• Делегира запосленима, 

руководиоцима стручних органа, 

тимова и организационих 

јединица послове, задатке и 

обавезе за њихово извршење;   

• Координира рад стручних 

органа, тимова и организационих 

јединица и појединаца у 

установи;   

• Обезбеђује ефикасну 

комуникацију између стручних 

органа, тимова и организационих 

јединица и запослених.    

у активности за које имају афинитете.  

● Сви запослени су упознати са организационом структуром 

установе, са описом свог радног места. 

● Водило се рачуна да сви схвате своје обавезе из описа радног 

места, подсећањима на задатке које треба извршити;  

● На састанцима је поновљено на који начин стручни органи 

комуницирају међу собом а директор координира радом свих уз 

помоћ стручне службе и помоћника директора и других сарадника 

(координатори Ес дневника итд.). 

- координира рад стручних органа, тимова у установи у условима 

измењене наставе због Covid-a 19. 

- Одржава са помоћницима директора састанке са ненаставним 

особљем и координира њихов рад. 

- Један радник послат на ванредни лекарски преглед због проблема 

са видом. 

 

 

Контрола рада установе 2.3 

Директор обезбеђује праћење, 

извештавање, анализу 

резултата рада установе и 

предузимање корективних 

мера. 

Опис стандарда: 

Примењује различите методе 

контроле рада установе, њених 

организационих јединица и 

запослених;   

• Организује и оперативно 

спроводи контролу рада 

установе: организује процес 

праћења, извештавања и анализе 

резултата и додељује задатке 

запосленима у том процесу, 

иницира   

и надзире процес израде 

извештаја и анализа, обезбеђује 

поштовање рокова у изради 

извештаја и анализа;   

• Обезбеђује информациону 

основу контроле: идентификује 

изворе информација потребне за 

контролу и стара се да 

информације буду тачне и 

благовремене;   

• Непосредно прати и заједно са 

запосленима анализира 

остварене резултате установе,   

анализира рад установе, њених 

јединица и запослених;   

• Предузима корективне мере 

када остварени резултати 

установе, њених јединица и 

појединачни резултати 

запослених одступају од 

планираних;   

● Индикатори: 

● Директор је организовао надзор прегледа  матичних књига, књига 

дежурства као и свих извештаја са састанака сртучних већа, 

актива и тимова; 

● Организовано је редовно  обилажење и праћење рада дежурних 

наставника као и рада наставника у продуженом боравку. 

Задаци  у том процесу распоређени и  на остале запослене 

(поомћници директора).  

● Редовне консултације са стручним саветницима ШУ Сомбор - 

идентификација извора информација и старање да инфомације 

буду тачне и благовремене. 

● Редовно, најмање једном недељно,   обилажење свих просторија 

школе  и школског дворишта, контролисан рад помоћног особља 

и хигијене у школи.  Редовно одржавање састанка са помоћним 

особљем на којима  се договарало о начину рада, распоређивању 

дужности и задатка и роковима када задаци треба да буду 

завршени. Задужења у овом делу посла имали су и помоћници 

директора школе школе. Посебно истакнуте мере одржавања 

хигијене, тоалета... 

● На већима, састанцима актива и осталим стручним телима 

анализиран је рад установе али и рад појединаца. Доношене су 

мере за побољшање функционисања школе уопште.  

● Школски одбор редовно информисан о свим дешавањима у 

школи путем извештаја о раду директора и о конкретним мерама 

за побољшање рада.    
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• Упознаје органе управљања са 

извештајима и анализама 

резултата рада установе и 

предузетим корективним мерама.   

 

 

Управљање информационим 

системом установе 

2.4 

Директор обезбеђује ефикасно 

управљање информацијама у 

сарадњи са школском управом 

и локалном самоуправом 

Опис стандарда 

Обезбеђује да сви запослени 

буду правовремено и тачно 

информисани о свим важним 

питањима живота и рада 

установе;    

• Обезбеђује услове за развој и 

функционисање информационог 

система за управљање (ИСУ): 

набавку потребне опреме и 

програма, организује рад 

информационог система и   

његово коришћење у 

свакодневном раду установе у 

складу са законом;    

• Обезбеђује обуку запослених за 

рад са савременом 

информационо-комуникационом 

технологијом и подстиче их да је 

користе у раду установе и као 

подршку процесу учења/наставе.    

Индикатори: 

● Све информације значајне за рад школе и запослених уопште које 

се усменим,  писменим или електронским путем проследе школи 

правовремено се прослеђују и запосленима на састанцима, путем 

огласне табле или мејловима.  

● Директор,  заменик директора и административни радници  

унели су све потребне податке у вези са школом и запосленима у 

нови информациони систем МПНТР и континуирано месечно 

обнављали податке. 

 

● Организована бесплатна обука о формативном оцењивању за 60 

наставника - као интерактивни део поред онлајн дела обуке. 

● Упућени на обуку Дигитална учионица наставници који још 

нису прошли обуку. 

● Директор заједно са стручном службом, помоћницима и 

информатичарима организује пружање подршке у коришћењу 

ИКТа у раду у станове и процесу наставе. 

 

 

Управљање системом 

обезбеђења квалитета установе 

2.5 

Директор развија и реализује 

систем осигурања квалитета 

рада установе. 

Опис стандарда 

Примењује савремене методе 

управљања квалитетом;    

• Обезбеђује изградњу система 

управљања квалитетом у 

установи: израду процедуре 

управљања квалитетом и 

потребне документације, 

распоређује задатке запосленима 

у процесу управљања квалитетом 

и стара се да их они спроводе;  

   

• Обезбеђује ефикасан процес 

самовредновања и коришћење 

тих резултата за унапређивање 

квалитета рада установе;    

• Заједно са наставницима и 

стручним сарадницима прати и 

анализира успешност ученика на 

завршним, односно матурским 

испитима ради планирања 

унапређивања рада школе;    

• Обезбеђује сарадњу са 

тимовима који обављају 

Индикатори: 

● УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ набавком опреме за рад у 1. 

полугодишту:   купљена oпрема из финансијског плана: телевизор 

за видео надзор, тример за живу ограду, бежични телефон (3 ком), 

лаптоп (2 ком), спољна меморија. 

●  опрема за унапређивање наставе: 

- школска табла магнетна (4 ком -  купљена према финансијском 

плану),  

- интерактивна табла и пројектор (добијени учешћем у пројекту 

Града Суботица -Интеркултурализам и антидискриминација у 

Суботици); 

- 4 интерактивне табле и 4 пројектора - конкурсом у Покрајински 

секретаријат за образовање; 

- интерактивна табла (конкурсом код Националног савета 

мађарске нац.мањине), 

- машина за штампање графичких радова (учешћем у пројекту 

Мреже центара за таленте Мађарске и Министарства за људске 

ресурсе Мађарске - подстицање атмосфере учења и напретка 

ученика) 

●  донација Мађарског нац.савета – пинг-понг сто, 4 рекета, 

лоптице, мрежа 

● обезбеђене 2 климе конкурсом код Мађарског нац.савета, 1 клима 

донацијом и 2 климе куповином од стране школе;  
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спољашње вредновање рада 

установе и стара се да се 

резултати тог вредновања 

користе за унапређење рада 

установе. 

● У 1. полугодишту спроведено је самовредновање – анкета 

родитеља – задовољство сарадње са школом. 

●  

● Извештај тј. резултати анкете са предлогом мера за 

унапређивање уочених слабости  као и начину праћења 

остваривања предложених мера биће разматран и усвојен на 

Педагошком колегијуму, а затим и на Наставничком већу, Савету 

родитеља и Школском одбору.  

● Сарађује са Тимовима, посебно са Тимом за квалитет рада школе и 

за Развојно планирање, а и сам је носилац рада Тима за сарадњу са 

медијима, за пројекте итд. 

 

 

III Област:    

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ    

Стандарди:   

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених   

3.2. Професионални развој запослених   

3.3. Унапређивање међуљудских односа   

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

Планирање, селекција и 

пријем запослених 

3.1 

Директор обезбеђује потребан 

број и одговарајућу структуру 

запослених у установи   

Опис стандарда 

Планира људске ресурсе у 

установи и благовремено 

предузима неопходне мере за 

реализацију плана људских 

ресурса;   

   

• Стара се да сва радна места у 

установи буду попуњена 

запосленима који својим 

компетенцијама одговарају 

захтевима посла;     

• Обезбеђује спровођење 

поступка пријема запослених у 

радни однос 

• Обезбеђује услове за увођење 

приправника у посао и 

предузима мере за њихово 

успешно прилагођавање радној 

средини 

Индикатори: 

Број одељења у овој школској години је 57 те је дошло до смањења радника 

- 2 технолошка вишка за које је обезбеђено место у нашој школи накнадним 

одобрењем једног одељења, а други је пребачен у другу школу. 

 План запошљавања текао је у складу са Правилником о критеријумима и 

стандардима за финансирање основних школа, те смо  током лета 

расписали конкурсе за пријем у радни однос на неодређено време по 

одобрењу Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у просвети за 

радна места: наставник енглеског језика 100%, српског језика 100%, 

мађарског језика 100%, психолог 100%, немачког језика 100%, математике 

на мађарском језику 200%, географије 100%, наставник разредне наставе 

на српском језику 100%, сервирка 100%, спремачица 100%, дипломирани 

економиста за финансијско-рачуноводствене послове, наставник ликовне 

културе 85%, наставник музичке културе 65%, наставник физичког и 

здравственог васпитања 60% - примљени стурчни наставници, који су 

махом већ дуже време радили у нашој школи. Расписан је и конкурс за 288% 

математике на сј, наст.ликовне културе на мј 70% - али нису се јавили 

стручни кандидати. 

Преузели смо од 1. 1. 2021. колегиницу, наст.информатике на 20% из ОШ 

„Ђуро Салај“ те сада код нас има пуну норму. 

 

Министарство је одобрило, као и до сада четири групе продуженог 

боравка; 

Сва радна места су стручно заступљена (у преко 90%).  

- 2 приправника чекају на испит за лиценцу, директор је посетио часове и 

одржани су испитни часови пред комисијом, те су кандидати пријављени 

за испит за лиценцу. 

 

 

 

Професионални развој 

запослених 

3.2 

Директор обезбеђује услове и 

подстиче професионални 

развој запослених 

Опис стандарда 

Подстиче и иницира процес Индикатори: 
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самовредновања рада и 

постављања циљева заснованих 

на високим професионалним 

стандардима и подржава 

континуирани професионални 

развој;   

   

• Осигурава да сви запослени 

имају једнаке могућности за 

учење на основу личног плана 

професионалног развоја кроз 

различите облике стручног 

усавршавања     

• Обезбеђује услове да се 

запослени усавршавају у складу 

са годишњим планом стручног 

усавршавања и могућностима 

установе. 

● Сви запослени наставници су у  обавези да израде план стручног 

усавршавања. Запослени су изабрали семинаре које  су желели да 

одслушају.  

● У циљу стручног усавршавања у Школа је обезбедила стручно 

усавршавање за 60 наставника: 2 обуке о функционалном 

оцењивању. 

● Одржане су предвиђене обуке МПНТР у вези са компетенцијама на 

мађарском језику, за српски као страни језик (10 наставника из 

наше школе). 

● Обезбеђена је стручна литература за шефа рачуноводстава и 

секретара школе и у овој шк. години.  

 

 

Унапређивање међуљудских 

односа 

3.3 

Директор ствара позитивну и 

подржавајућу радну атмосферу 

Опис стандарда 

Ствара и подржава радну 

атмосферу коју карактерише 

толеранција, сарадња, 

посвећеност послу, охрабрење и 

подршка за остваривање 

највиших образовнo- васпитних 

стандарда;   

   

• Својом посвећеношћу послу и 

понашањем даје пример 

запосленима у установи и развија 

ауторитет заснован на поверењу 

и поштовању;     

• Међу запосленима развија 

професионалну сарадњу и 

тимски рад;     

• Поставља себи и запосленима 

остваривање највиших 

професионалних стандарда;    

• Показује поверење у запослене 

и њихове могућности за 

остваривање квалитетног 

образовно-васпитног рада и 

побољшање учинка;    

• Комуницира са запосленима 

јасно и конструктивно 

● Индикатори: 

● Током целог 1. полугодишта пружана је подршка запосленима у 

раду путем похвала и истицања позитивних дешавања и акција 

које се спроводе; 

 

● Радно време су пратили и поштовали  сви запослени. 

● Директор школе је у сваком тренутку доступан запосленима, 

ученицима и родитељима. 

● Директор је водио конструктивне разговоре покушавајући да на 

најбољи могући начин разуме запосленог али и  износио своје 

мишљење у виду похвале или критике.  

● Директорка је настојала да створи атмосферу у којој ће се сваки 

запослени осећати поштованим и уваженим, настоји да им 

укаже поверење додељујући им важне задатке и да њихов рад у 

сваком тренутку истакне и похвали, и јавно, путем сајта школе 

и ФБ странице школе. 

● Директорка се трудила  да са запосленима комуницира јасно, 

уважавајући њихов матерњи језик, да би у сваком тренутку 

разумели шта је речено како би могли да дају своје сугестије, 

предлоге или да се сагласе са реченим. 

 

 

Вредновање резултата рада, 

мотивисање и награђивање 

запослених 

3.4. 

Директор систематски прати и 

вреднује рад запослених, 

мотивише их и награђује за 

постигнуте резултате 

Опис стандарда 

Остварује инструктивни увид и 

надзор образовноваспитног рада 

у складу са планом рада и 

● Индикатори: 

● После планираних посета часовима, часови су анализирани од 
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потребама установе;     

• Користи различите начине за 

мотивисање запослених;      

• Препознаје квалитетан рад 

запослених и користи   

различите облике награђивања, у 

складу са законом и општим 

правним актима. 

стране наставника који је држао час,  педагога и/или психолога и 

директора школе који су час пратили, а код приправника и од 

стране ментора, износила су се запажања и сугестије; користила 

се свакуа прилика да се истакну прво оне добре стране часа и 

похвали наставник, а онда и да се  да евентуална примедба и 

укаже на начин да се пропуст исправи.   

● На Наставничком већу се   и ове шк. године обавезно истиче рад 

наставника који су имали посебне успехе (такмичења, лепо 

одржан час,  добро решен проблем у одељењу, добра сарадња са 

родитељем, оржани часови за наставу на даљину на Панон 

телевизији...)  

● Обезбеђена је радна униформа за два домара у школи. 

 

 

IV Област:    

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ   

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ   

ЗАЈЕДНИЦОМ    

Стандарди:   

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима   

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи   

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом   

4.4. Сарадња са широм заједницом   

 

 

Сарадња са 

родитељима/старатељима 

4.1. 

Директор развија 

конструктивне односе са 

родитељима/старатељима и 

пружа подршку раду Савета 

родитеља 

Опис стандарда 

Подстиче партнерство установе и 

родитеља/старатеља и ради на 

њиховом активном укључивању 

ради учења и развоја детета;     

• Обезбеђује да установа редовно 

извештава родитеље/старатеље о 

свим аспектима свога рада, 

резултатима и напредовању 

њихове деце;     

• Обезбеђује унапређивање 

комуникацијских вештина 

запослених ради њихове сарадње 

са родитељима/старатељима;     

• Ствара услове да савет 

родитеља ефикасно 

функционише и развија 

конструктивне односе са органом 

управљања и стручним органима 

установе 

● Индикатори: 

● Током овог периода  одржан је један састанак Савета родитеља. 

Настоји се да се створи таква атмосфера у школи да родитељи 

могу без устручавања да изнесу мишљење о раду школе, усменим 

путем или путем мејла, укажу на проблеме, пропусте или искажу 

задовољство.    

● Родитељи нису могли да посећују дане Отворених врата у 1. 

полугодишту због увођења ванредног стања, али су се укључили се 

у рад Клуба родитеља и просветних радника преко наше школе. 

● Школа подржава активност родитеља у локалне заједнице; 

родитељи су у ситуацији пандемије донирали маске и визире за 

ученике, јављали се да допринесу раду школе поправкама, 

кречењем, израдом саксија од дрвета. Школа је израдила 

захвалнице које су им предате у 2. полугодишту. 

 

● КОмуникација са родитељима текла је углавном онлајн и путем 

телефонских разговора и порука, уз доласке на пријем родитеља 

када год је то ситуација налагала. На овај начин су родитељи 

редовно обавештавани о резултатима рада њихове деце.  

Директор учествовао у раду појединих вибер група одељења и 

одговарао на питања родитеља. 

● Битне информације могли су родитељи добити и преко званичне 

интернет-странице школе и Фејсбук странице школе, као и 

преко секретаријата школе и у контакту са директором преко 
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одређених вибер група одељења. 

 

 

 

Сарадња са органом управ-

љања и репрезентативним 

синдикатом у  установи 

4.2. 

Директор пружа подршку раду 

органа управљања и 

репрезентативном синдикату 

Опис стандарда 

Обезбеђује да орган управљања 

буде правовремено и добро 

информисан о новим захтевима и 

трендовима васпитнообразовне 

политике и праксе;    

• Обезбеђује податке који 

омогућују органу управљања 

оцену резултата постигнућа 

ученика и добробити деце;    

• Обезбеђује израду годишњег 

извештаја о реализацији васпитно-

образовног програма, школског 

програма и годишњег плана рада 

установе;    

• У складу са својим овлашћењима 

омогућује органу управљања да 

обавља послове предвиђене 

законом.    

• Омогућава репрезентативном 

синдикату у установи да ради у 

складу са Посебним колективним 

уговором и законом. 

Индикатори: 

● Школски одбор је усвојио План рада школе за 2020/21. годину, 

као и сва остала касније донесена акта, и редовно је 

извештаван о остваривању свих активности. Такође, чланови 

Школског одбора  су имали увид и  у постигнућа ученика која су се 

посебно анализирала. 

● У 1. полугодишту 2020/21. одржано је 3 седнице Школског одбора 

због мера превенције против коронавируса. Школски одбор је као 

орган управљања  сукцесивно био информисан од стране 

директора о активностима и плановима, раду установе, а по 

потреби и за пар месеци рада, као и у виду овог извештаја на 

крају првог полугодишта 2020/21. 

● Нови школски одбор започиње са мандатом крајем децембра 

2021. године у одржано је до краја шк. године још три седнице. 

● Сарадња са Синдикатом у школи је од почетка првог 

полугодишта на завидном нивоу. Председник синдиката 

упознат са исказивањем технолошких вишкова и бодовањем 

радника и објављивањем конкурса. Председнику синдиката је 

надаље омогућено да преко школског имејла обавештава раднике 

о најновијим информацијама из ове области. 

 

 

 

Сарадња са државном управом 

и локалном самоуправом 

4.3. 

Директор остварује 

конструктивну сарадњу са 

органима државне управе и 

локалне самоуправе. 

Опис стандарда 

Одржава конструктивне односе 

са представницима државне 

управе и локалне самоуправе 

ради задовољења материјалних, 

финансијских и других потреба 

установе;    

• Успоставља и одржава добре 

везе са локалном заједницом 

како би јој омогућио да се 

укључи у рад установе и да је 

подржава;    

• Добро познаје расположиве 

ресурсе, развија односе са 

стратешким партнерима у 

заједници;    

• Омогућује да простор установе 

буде коришћен као ресурс за 

остваривање потреба локалне 

заједнице у складу са законском 

Индикатори: 

Настављена је добра сарадња са општином, посебно са Секретаријатом 

за друштвене делатности.  

И ове године преко општине је обезбеђена бесплатна ужина за наше 

ђаке, како преко општине, тако и преко фонда школе, као и бесплатне 

ђачке карте. 

Сарадња са  Месном заједницом Зорка, МЗ Пешчара и МЗ Келебија тече 

неометано.   МЗ Келебија у својим просторијама одржава за ученике наше 

школе презентације и различите активности. 
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процедуром 

 

Сарадња са широм заједницом 4.4. 

Директор промовише сарадњу 

установе на националном, 

регионалном и међународном 

нивоу 

Опис стандарда 

Води установу тако да буде 

отворена за партнерство са 

различитим институцијама 

образовања и васпитања и 

другим институцијама, на 

националном, регионалном и 

међународном нивоу; 

● Подстиче учешће 

установе у националним, 

регионалним и 

међународним 

пројектима, стручним 

посетама и разменама 

мишљења и искустава; 

Индикатори: 

Школа је школа-вежбаоница за студенте Учитељског факултета на 

мађарском наставном језику и ове шк. године је свечаним пријемом 

студената на тзв. дану за студенте запоела сарадњу која је трајала целу 

школску годину кроз рад са нашим учитељима-менторима са студентима. 

Пријему је претходила посета   проректора за наставу гђе Валерије 

Пинтер Крекић. 

Школа је чланица пројекта Партнерских школа за учење немачког језика. 

Од ове године потписан је споразум о сарадњи са Гете Институтом из 

Београда   у вези са бесплатним полагањем А1 и А2 испита, као и одласком 

наших ученика и наставника на обуку у иностранство, и обезбеђивање 

дидактичких средстава за учење немачког језика итд. 

Школа је братска школа са три школе ван Србије: једном из Мађарске 

(Сегедин) и садве из Румуније (Арад и Темишвар). У Сегедину је одржан 

сусрет ученика који су учествовали на конкурсу са својим радовима и 

крунисан заједничком изложбом радова ученика у новембру месецу. 

Удружење просветних радника Мађара северне Бачке – ове године због 

пандемије није организовало у првом полугодишту традиционално 

Међународно такмичење из мађарске историје, али је сарадња усмерена 

на обуке за наставнике и конкурсе за ученике. У 2. полугодишту одржано 

је и у Међународно такмичење из мађарске историје – Honismereti 

verseny. 

  

 

 

V Област:    

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ   

УСТАНОВЕ    

Стандарди:   

5.1. Управљање финансијским ресурсима   

5.2. Управљање материјалним ресурсима   

5.3. Управљање административним процесима    

 

Управљање финансијским 

ресурсим 

5.1. 

Директор ефикасно управља 

финансијским ресурсима 

Опис стандарда 

У сарадњи са шефом 

рачуноводства, обезбеђује израду 

и надзире примену буџета 

установе у складу са 

расположивим и планираним 

ресурсима;    

• Планира финансијске токове: 

приходе и расходе, приливе и 

одливе финансијских средстава;  

   

• Управља финансијским 

токовима, издаје благовремене и 

тачне налоге за плаћања и 

наплате.   

Индикатори: 

Реализован у потпуности Финансијски план и План набавке за 

претходну  годину (процена остварености више од 90%). Активно 

учешће у изради Финансијског плана и Плана набави за ову календарску 

годину, водећи рачуна о приливу и одливу финансијских средстава. 

 Током школске године издати налози за спровођење набавки предвиђених 

Планом набавки, као и адекватни налози за плаћање и наплате. 

Раасписане Јавне набавке  за ужину, за електричну енергију. 

 

 

Управљање материјалним 5.2. 
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ресурсима 

Директор ефикасно управља 

материјалним ресурсима 

Опис стандарда 

Планира развој материјалних 

ресурса у складу са оценом 

постојећег стања и могућностима 

прибављања тих ресурса;    

• Предузима мере за 

благовремено и ефикасно 

одржавање материјалних ресурса 

установе, тако да се 

образовноваспитни процес 

одвија несметано;     

• Распоређује материјалне 

ресурсе на начин који обезбеђује 

оптимално извођење образовно-

васпитног процеса;  

      

• Сарађује са локалном 

самоуправом ради обезбеђења 

материјалних ресурса;      

• Надзире процесе планирања и 

поступке јавних набавки које 

спроводи установа и обезбеђује 

њихову ефикасност и 

законитост; 

Прати извођење радова у 

установи који се екстерно 

финансирају;      

• Обезбеђује ефикасност 

извођења радова које установа 

самостално финансира.    

Индикатори: 

● Из градског буџета школа добија средства за одржавање, превоз 

запослених, дажбине (струја, вода, грејање...). Планским радом 

календарска година је завршена успешно.  

● Тестаментом остављена средства школи за плаћање ужине 

социјално угроженим ученицима трошила су се наменски, уз 

надзор надзорног органа. 

 

 

Управљање 

административним процесима 

5.3. 

Директор ефикасно управља 

административним пословима 

и документацијом 

Опис стандарда 

Обезбеђује покривеност рада 

установе потребном 

документацијом и процедурама;     

• Стара се о поштовању и 

примени процедура рада 

установе и вођењу прописане 

документације;   

   

• Обезбеђује ажурност и тачност 

административне документације 

и њено систематично 

архивирање, у складу са законом;     

• Припрема извештаје који 

обухватају све аспекте живота 

установе и презентује их 

надлежним органима установе и 

шире заједнице. 

Индикатори: 

Обезбеђена је покривеност рада установе потребном документацијом. 

Поштује се и процедура рада уз појачан надзор вођења правне 

документације а води се и прописана остала документација  са  

обезбеђеном тачности административне документације  и архивирање 

података у складу са законом. Обезбеђена просторија и ормани у којима се 

врши архивирање.  

  

Сви планови за 2020/21, извештаји о успеху и владању ученика итд.редовно 

презентовани на Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору, 

а они који је било потребно, прослеђени   надлежним министарствима и 

органима. 
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VI Област:    

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ    

Стандарди:   

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа   

6.2. Израда општих аката и документације установе   

6.3. Примена општих аката и документације установе    

 

Познавање, разумевање и 

праћење релевантних прописа 

6.1. 

Директор познаје, разуме и 

прати релевантне прописе 

Опис стандарда 

Прати измене релевантних закона 

и подзаконских аката у области 

образовања, радних односа, 

финансија и управног поступка;     

• Разуме импликације законских 

захтева на начин управљања и 

руковођења установом;     

• Уме да користи стратешке 

документе који се односе на 

образовање и правце развоја 

образовања у Републици Србији. 

Индикатори: 

Директор је пратио измене закона и правилника, као и спороводио 

упутства МПНТР. 

Разни правилници и упутства МПНТР су у одређеним деловима 

презентовани запосленима на седницама наставничког већа.  

 

 

 

Израда општих аката и 

документације установе 

6.2. 

Директор обезбеђује израду 

општих аката и документације 

која је у складу са законом и 

другим прописима, јасна и 

доступна свима 

Опис стандарда 

Иницира и у сарадњи са 

секретаром планира припрему 

општих аката и документације;   

• Обезбеђује услове да општи акти 

и документација установе буду 

законити, потпуни и јасни онима 

којима су намењени;   

• Обезбеђује услове да општи акти 

и документација установе буду 

доступни онима којима су 

намењени и другим 

заинтересованим лицима, у складу 

са законом. 

Индикатори: 

Општи акти доступни запосленима у школској зборници у свим 

објектима школе у писаном облику а прослеђени су и путем електронске 

поште на адресе запослених. 

Донети потребни Анекси ГПРШ. 

Сви потребни акти постављени на интернет страницу школе. 

Донети правилници који су недостајали по налогу мера буџетске 

инспекције и прослеђени инспектору. 

 

 

 

Примена општих аката и 

документације установе 

6.3. 

Директор обезбеђује поштова-

ње и примену прописа, општих 

аката и документације 

установе 

Опис стандарда 

Обезбеђује да се поштују 

прописи, општа акта установе и 

води установљена 

документација;       

• Након извршеног 

инспекцијског и стручно-

педагошког надзора израђује 

планове за унапређивање рада и 

извештаје који показују како су 

спроведене тражене мере 

Индикатори: 

Активно учествује у обезбеђивању поштовања прописа и активном 

вођењу документације; 

 Током првог полугодишта извршен је надзор буџетске инспекције, а све 

тражене мере су спроведене. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 

2020/21. ГОД. 

Помоћници директора: Ирен Бурањ и Милица Чубрило 

Област рада: Програмирање 

Опис програма/активност Време /место  

реализације 

Начин реализације Носиоци и 

 сарадници 

Израда Извештаја и  Годишњег 

програма рада за школску 

2020/2021. годину 

јун Анализа досадашњег рада, 

потреба, могућности  

 

Милица 

Чубрило, 

Ирена Бурањ, 

стручна служба 

 

Израда Годишњег програма рада 

за школску 2021/2022. годину 

август-септембар Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

 

Директорка, 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ, стручна 

служба 

Подела наставних предмета и 

одељења 

јун-септембар Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

Директорка, 

МилицаЧубрил

о 

Давање података за израду 

распореда часова 

август-септембар Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

Директорка, 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ, Тибор 

Јесенски, 

стручна служба 

Прикупљање података и израда 

ЦЕНУС-а 

јун-септембар Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

Директорка, 

Милица 

Чубрило, 

стручна служба 

Уношење података у 

информациони систем „ЈИСП” 

 

август-септембар Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

Директорка, 

Милица 

Чубрило 

Организација, прикупљање и 

обрада материјала за извештаје 

из области наставе и васпитања 

септембар-јун Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

Директорка, 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ, стручна 

служба 

Планирање и набавкатехничке 

опреме и рачунара 

септембар-јун Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

Директорка, 

Ирена Бурањ, 

рачуноводство 

Обављање послова према 

задужењу директора и према 

потреби 

септембар-јун Организација, припрема, 

усаглашавање свих 

релевантних фактора 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 

Област рада: Организација 

Организација свечаности и школских приредби: 

1. Приредба поводом уписа првака 

2. Дан школе 

3. Свети Сава ‒ школска слава 

4. Испраћај осмих разреда 

септембар-

јануар 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

наставници, 

учитељи, 

ученици 

Организација и праћење присуства ученика на 

такмичењима: 

1. Школско такмишење из српског језика и језичке 

културе 

2. Школско рецитаторско такмичење не српском 

септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Наставници, 

библиотекари, 

учитељи 
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језику 

3. Школско такмичење из мађарског језика и језичке 

културе 

4. Школско рецитаторско такмичење на мађарском 

језику 

5. Општинскотакмичење: Himnuszés 

Szózatmondóverseny-рецитаторско такмичење 

6. Окружнотакмичење: IV. 

Messzeringógyerekkoromvilága..рецитаторско 

такмичење, Сента 

7. Покрајинско такмичење: Рецитовање од куће – 

рецитаторско такмичење преко интернета, 

НовиСад 

8. Школско такмичење из немачког језика 

9. Школско такмичење из енглеског језика 

10. Општинско такмичење из енглеског језика 

11. Окружно такмичење из енглеског језика 

12. Међународна Олимпијада из енглеског језика 

Hippo 

13. Школско такмичење из српског као нематерњег 

језика 

14. Школско такмичење из математике 

15. Општинско такмичење из математике 

16. Окружно такмичење из математике 

17. Општинско такмичење из биологије 

18. Школско такмичење из историје 

19. Општинско такмичење из историје 

20. Међународно такмичење: Honismeretiverseny – 

организовано у нашој школи, 

OШ,,СечењиИштван” 

21. Школско такмичење из географије 

22. Школско такмичење из хемије 

23. Окружно такмичење из хемије 

24. Међународно такмичење: 

SzebenyiMáriaKémiaEmlékverseny, Nagykanizsa / 

Magyarország -Tehetségpont 

25. Општинскотакмичење: ФУТСАЛ ,, ЛИГА СУ 

ШАМПИОНА”Суботица 

26. Окружно такмичење: Окружно првенство - Стони 

тенис 

27. Окружно такмичење: Aтлетика 

28. Окружно такмичење: Пливање 

29. Окружно такмичење: Микулашкуп, џудокуп – 

Спартак 

30. Општинско такмичење из веронауке 

31. Општинско такмичење из технике и технологије, 

техничког и информатичког образовања, Ђурђин 

32. Општинско такмичење из информатике и 

рачунарства 

33. Школско такмичење у шаху 

Планирање и реализација школских екскурзија: 

Одлуком Наставничког већа, Савета родитеља и 

Школског одбора школске екскурзије за 2020/2021. 

годину су отазане услед пандемије ковид 19. 

новембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

директорка, 

Ирен Бурањ, 

Милица 

Чубрило, 

комисија за 

екскурзије 
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Организација и праћење тестирања и испита за 

ученике: 

1. Иницијални, критеријумски и годишњи 

тестови за све ученике 

2. Пробни завршни испит за ученике осмих 

разреда 

3. Полагање испита А.1 и А.2 из немачког језика 

4. Организација завршног испита за осме 

разреде 

септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Комисије, 

наставници, 

стручна служба 

Организација пројеката школе и локалне заједнице: 

1. Фестивалнауке, предузетништва и екологије: 

Научи, предузми и сачувај! 

2. Ноћ истраживача 

3. Предавања МУП-а (1, 4. и 6. разреди) 

4. Асоцијација безбедности у саобраћају 

5. Читам и скитам ‒ Градска библиотека 

Суботица 

6. Позоришни фестивал за децу 

7. Предавања патронажне сестре (Трговина 

људима, Принципи правилне исхране, 

Превенција злоупотребе психоактивних 

супстанци у школама, Злоупотреба алкохола и 

пушење, Сачувајмо репродуктивно здравље 

младих, Пубертет) 

 

септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Локална 

самоуправа, 

Градска 

библиотека, 

МУП Суботица, 

МЗ Пешчара, 

Дом здравља 

Суботица 

Организација Дечје недеље октобар Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

наставници, 

учитељи, 

ученици 

Дечје позориште септембар-

април 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

наставници, 

учитељи, 

ученици 

Божићни вашар децембар-

април 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Ђачки 

парламент 

Организација спортских недеља и спортских 

активности 

септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Наставници 

Организација новогодишње представе децембар Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Синдикат 

Организација систематских прегледа, обавезних 

вакцинација, посета зубару 

септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Ирена Бурањ, 

Дом здравља 

Суботица 

Сабирне акције Црвеног крста септембар- Организација, Црвени крст 
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јун припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Организовање активности у вези са професионалном 

орјентацијом: 

Ове школске године ученици 8. разреда нису 

посетили манифестације отворених врата у средњим 

школама због епидемије ковид 19. 

 

март-мај Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Тим за 

професионалну 

орјентацију, 

наставници, 

ученици, 

наставници 

средњих школа 

Презентација наше школе за будуће прваке. април Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

директорка, 

стручна служба 

Учествовање и организација разних конкурса 

(ликовних, литерарних,музичких...) 

септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Наставници, 

ученици 

Реализација, праћење и вредновање образовно-

васпитног рада школе 

септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

директорка, 

Ирена Бурањ, 

Милица 

Чубрило 

Организовање стручног усавршавања наставног 

особља 

септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

директорка 

Организовање помоћи наставницима, ученичким 

организацијама, ученицима и њиховим родитељима и 

обављање других послова по налогу директора 

септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Ирена Бурањ, 

Милица 

Чубрило 

Сарадња са Месним заједницама: Келебија, Пешчара, 

Зорка, Дудова шума и НовоСело 

септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

директорка, 

Ирена Бурањ, 

Милица 

Чубрило, 

стручна служба 

Организација замене одсутних радника септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Ирена Бурањ 

Организовање набавке уџбенике кроз пројекат 

Министарства - Бесплатни уџбеници 

фебруар-

мај 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Милица 

Чубрило 

Организовање и надгледање рада помоћног особља и 

рапоређивање њиховог рада 

септембар-

август 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

директорка, 

Ирена Бурањ 
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Организовање ужине и бесплатне ужине за ученике септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

Ирена Бурањ 

Сарадња са органима безбедности септембар-

јун 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих релевантних 

фактора 

директорка, 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 

Област рада: Руковођење 

Организовање рада уредног вођења педагошке и 

школске документације и евиденције 

септембар-јун Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих 

релевантних 

фактора, 

договор, 

саветодавни 

рад 

директорка, 

Ирена Бурањ, 

Милица 

Чубрило, 

стручна служба 

Организација, вођење или 

присуствовањесастанцима Наставничког и  

Одељењског већа, Савета родитеља, Школског 

одбора, на Активима нижих и виших разреда, 

састанциматимова  

септембар-јун Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих 

релевантних 

фактора, 

вођење седница 

директорка, 

Ирена Бурањ, 

Милица 

Чубрило, 

стручна служба 

Преглед планова рад анаставника (Глобални и 

Оперативни и остали, планови, дневници актива) 

септембар-јун Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих 

релевантних 

фактора 

директорка, 

Ирена Бурањ, 

Милица 

Чубрило, 

стручна служба 

Израда Решења о четрдесеточасовној недељи за 

запослене 

септембар-

октобар 

Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих 

релевантних 

фактора 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 

Област рада: Евалуација 

Вредновање рада радника школе и праћење 

реализације Школског програма 

септембар-јун разговор, 

саветодавни 

рад, 

координисање 

рада, 

посматрање 

директорка, 

Ирена Бурањ, 

Милица 

Чубрило 

Учешће у изрaди прогрaмa вредновaњa рaдa школе 

и његове реaлизaције 

 

септембар-јун Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих 

релевантних 

фактора 

директорка, 

Ирена Бурањ, 

Милица 

Чубрило 

Извештај о раду школе према свим органима јун-септембар Организација, 

припрема, 

усаглашавање 

свих 

директорка, 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ 
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релевантних 

фактора 

Област рада: Педагошки рад 

Присуствовање огледним и угледним часовима 

наставника 

септембар-јун Посматрање, 

разговор, 

саветодавни 

рад 

директорка, 

Милица 

Чубрило, Ирена 

Бурањ, стручна 

служба 

Организовање и реализација приправничког стажа 

за приправнике: 

1. Помагање приправницима у извођењу 

наставе и израде школске документације 

2. Праћење рада ментора и приправника, 

3. Образовање стручне комислије за испитни 

час приправника у школи 

4. Прикупљање документације и пријава 

приправника за полагање испита за 

лиценцу 

септембар-јун Координисање 

рада, 

посматрање, 

разговор, 

инструкције и 

саветодавни 

рад 

директорка, 

Милица 

Чубрило, 

стручна служба 

 

Извештај о раду секретара школе за школску 2020/2021. годину 
 

     Опис активности Време Носиоци 

реализације 

Сарадници 

 Из делокруга правне службе 

Учествовала сам у изради 

општих аката школе, и старала се о њиховој 

правилној примени. 

Пратитла законску регулативу која се односи 

на рад школе.  

Водила евиденцију о изостанцима ученика и о 

томе обавештавала Просветну инспекцију 

града Суботица 

Школска 

2020/202

1 

      

 

 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  

припремала материјал за седнице, и водила 

записник на седницама 

- члановима Ученичког парламента 

помагала у раду и у складу са својим 

могућностима допринела њиховим 

акцијама. 

Школска 

2020/202

1 

 

 

Секретар 

школе 

 Директор 

школе 

 

Директор  

Помоћници директора 

Стручна служба и друге 

колеге чије је присуство 

било потребно по 

Дневном реду за 

одређену седницу 

Из области кадровске службе 

Учествоватла у припреми конкурса за пријем 

нових радника –конкурси расписани на 

одеђено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана као и конкурси за 

пријем у радни однос на неодређено време, 

водила евиденцију о поднетим молбама и по 

одлуци директора школе о избору кандидата 

по конкурсу обавештавати кандидате о томе. 

Након добијене Сагласности МПНТР-а и 

прибављеног Мишљења Самосталног синди-

ката за пријем у радни однос на неодређено 

време расписани су конкурси, а кандидати су 

Школск

а 

2020/202

1 

 

 

 

 

 

 Секретар 

школе 

 Директор 

школе 

 

 

 

 

 

Директор  

Помоћници директора 

Комисија формирана од 

стране директора за 

пријем радника 
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након обављене законске процедуре прим-

љени у радни однос на неодређено време. 

Вршила евиденцију о пријави одјави 

запослених и достављала надлежној филијали 

Завода за пензијско и инвалидско осигурање. 

Радницима који су засновали радни однос 

сачињавати Уговор о раду, а радницима 

којима је радни однос престао Решење о 

престанку радног односа. 

Извештај о примљеним радницима подносила 

на седницама Школског одбора. 

Из области образовања и стручног усавршавања 

Учествовала у припреми документације 

потребне за пријављивање запослених за 

полагање стручног испита и испита за 

лиценцу наставника  

Школска 

2020/202

1 

 Помоћник директора 

Из области рачуноводственог пословања 

Надзирала уплате исплате, припремала 

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 

2020/202

1 

 

 

Директор  

 

Шеф 

рачуноводств

а 

 

 

Директор  

 

 

 

Шеф рачуноводства 

 

 

Комисије у чијем раду учествујем 

Комисија за: 

- пријем радника; 
- дисциплински поступак против ученика; 
- дисциплински поступак против запослених; 
- бодовање запослених за чијим је радом 
делимично или у потпуности престала потреба; 

- јавне набавке; 
- завршни испит ученика осмих разреда 
- секретар комисије за екскурзије 
- тим за заштиту деце од насиља 

Школска 

2020/202

1 

  

 

Директор 

Стручна служба  

Шеф рачуноводства 

Разредне старешине 

Помоћник директора 

 

Током 2021. године због пандемије вируса COVID 19 обављала рад на даљину у складу са важећим препорукама 

Кризног штаба и достављала недељне Извештаје саветници у Школску управу. 

Учествујем у изради образаца пројекта Финансијско управљање и контрола ФУК. 

3.4. Извештај стручних сарадника 

3.4.1. Извештај педагошко-психолошке службе 

 

ОБЛАСТИ РАДА 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

АКТИВНОСТ 

НОС

ИОЦ

И 

САРАДНИЦИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. Планирање форме извештаја 

појединих сегмената годишњег 

извештаја  рада установе, 

задужења појединаца у  

Пед. 

Пси. 

председници 

актива, већа, 

тимова,  

-сачињене форме  планова и извештаја , 

-дата писана упутства наставницима 

-сачињене табеле за прикупљање и 

сумирање  података, 
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тимовима, начина прикупљања 

података и сачињавања 

документа 

-наставницима пружена помоћ  при 

попуњавању података у електронској 

форми 

-извршен унос података за табеле у 

папирној форми 

-извршена обрада и интрпретација 

података загодишње извештаје  

2. Учествовање у изради и 

изменама Школског програма, 

Развојног плана школе, плана 

самовредновања,  плана 

стручног  усавршавања 

наставника,  плана инклузивног 

образовања, плана превенције и 

заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, 

плана за професионалну 

оријентацију, развоја школског 

програма 

Пед. 

Пси. 

Директор, 

помоћници 

директора.  

Чланови 

стручних 

актива, већа и 

тимова  

-организовани састанци стручних већа, 

актива и тимова  

-иницирано праћење реализације, 

самоевалуација рада стручних већа, 

актива и тимова 

-предлагане  мере за унапређивање рада 

и корекције планова  

-пружена помоћ у изради планова и 

програма рада свих стручних већа, 

актива и тимова за наредну школску 

годину 

 

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 

орјентације, подршке ученицима 

којима је потребна додатна 

помоћ; превенције болести 

зависности; промоције здравих 

стилова живота,  заштите 

ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања; учешће у 

изради планова професионалне 

оријентације за седме и за осме 

разреде 

Пед. 

Пси 

Тим за зашт.уч. 

од насиља, 

злост, занем. 

Тим за 

инкл.обр.  

Тим за самовр. 

Тим за ПО  

Актив за РПШ,  

Актив за развој 

шк.пр. 

 

-анализирани постојећи планови  

-сачињена писана упутства за 

планирање 

-извршене интерне обуке за планирање 

вођења педагошке документације, 

планирања сталног стручног 

усавршавања, израде и вредновања 

ИОП-а... 

-дате инструкције, препоруке и 

литература за корекције планова 

-вршене консултације и састанци са 

представницима друштвене средине, 

удружења и организација (Центар за 

социјални рад, Национална служба за 

запошљавање, МУП, Едукативни 

центар Рома, Мрежа подршке ИО, 

Развојно саветовалиште, Саветовалиште 

за младе, ОИСШ «Жарко Зрењанин», 

Интерресорна комисија, ГУ- Одељење 

за друштвене делатности, Школска 

Управа - Сомбор...) ради планирања  

-пружена помоћ у обједињавању 

планова 

-пружена помоћ у и сагледавања 

критеријума, динамике и начина 

праћења реализације 

4. Припремање сопствених  

годишњих програма рада и 

месечних планова  

Пед. 

Пси. 

- -проучена  законска регулатива 

Извршена анализа планова рада и 

дневника рада, евиденција о раду пп 

службе. 

-сачињени годишњи и месечни планови 

рада свих сарадника   

5. Планирање  посета часова 

наставника  

Пед. 

Пси. 

Дир, 

Председник 

Актива за 

ШРП., 

наставници 

-сачињен план посете часовима наставе  

-сачињен образац за праћење посете 

часовима 

-извршене анализе посећених часова 

-од децембра је план прерађен, да би се 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

76 

 

стекло увид и у часове наставе на 

даљину. 

6. Припремање плана сопственог 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

Пед. 

Пси. 

Дир., чланови  

градског 

Актива струч. 

сарадника 

-сачињени извештаји о стручном 

усавршавању 

-проучен актуелни каталог обука 

-извршена самопроцена компетенција 

-урађена SWOT анализа 

-сачињени планови стручног 

усавршавања и професионалног развоја 

7. Планирање времена, начина, 

учесника спровођења анализа и 

истраживања у школи, у циљу 

испитивања потреба и мишљења 

ученика, родитеља, наставника 

(безбедност, организација 

живота и рада школе, 

ефикасност наставе-примена 

саврем.облика, метода, 

средстава у настави, изборни 

предмети) 

Пед. 

Пси. 

председници 

тимова и 

стручних већа, 

задужени 

наставници по 

школским 

објектима 

-планирана и реализована анкетирања 

родитеља за Самовредновање из 

области Настава и учење и Подршка 

ученицима (Настава на даљину) 

-извршено извештавање са седницана 

НВ, ШО Савета родитеља  

-прикупљени подаци о проблемима у 

школи из „кутије поверења“ и 

покренуте конкретне акције на 

решавању проблема 

8. Учешће у планирању и 

организовању појединих облика 

сарадње са другим 

институцијама 

Пед. 

Пси. 

Пом.д

ир. 

Дир. 

Педагози и 

психолози 

других инстит. 

(ЦСР,ПУ,OШ, 

СШ, EЦР) 

-проучавани програми рада институција  

-контактиране инситуције ради 

успостављања сарадње, 

-реализоване заједничке активности 

образовно-васпитног, превентивно-

здравственог,  културно уметничког 

карактера 

9. Учешће у избору и 

предлозима одељењских 

старешинстава  

Дир. 

Пом. 

дир. 

Пед.  

Пси. 

-обављени разговори и консултације са 

директором и помоћницама директора 

-обављени разговори са будућим 

одељенским старешинама 

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. -прикупљени подаци о  ученицима који 

су упућени на понављање разреда 

-евидентирани и праћени  новоуписани 

ученици 

-извршено  распоређивање у одељења и 

уједначавање одељења према: полу, 

претходном успеху, односно, 

резултатима на тестовима зрелости за 

школу, психо-социјалним 

карактеристикама... 

11. Учествовање у  планирању 

рада Тимова за индивидуалну 

подршку (малих ИОП-тимова)  

Тим 

за 

инкл. 

обр. 

Пед.П

си. 

чланови тимова 

за подршку 

-иницирани  састанци тимова за ИОП- 

-урађени и потписани ИОП-и 

-урађена вредновања ИОП-а 

-праћени и прдстављени примери добре 

праксе 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА 

АКТИВНОСТ 
НОСИ 

ОЦИ 
САРАДНИЦИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. Праћење и вредновање 

реализације образовно-васпитног 

рада и предлагање мера за 

задовољавање образовних и 

развојних потреба ученика 

Пед. 

Пси. 

Наставници, 

ОС 

-направљен план праћења и вредновања  

-посете часовима,  

-извршено праћење и вредновање 

посматрање,  

-обављени разговори са наставницима 

-сачињен извештај  
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2. Праћење и вредновање 

примене мера 

индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана  

Тим за 

инкл. 

обр. 

Пед. 

Пси. 

Учитељ/наста

вн. 

 

-извршено квартално и полугодишње  

праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и ИОП-а и 

ажурирање базе података 

-извршено праћење путем прегледања 

ученичких радова и досијеа 

-давани предлози  мера за унапређење 

на састанцима ОВ и ИОП тимова 

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 

-прегледани  планови наставника,  

-дат предлог корекција,  

-урађене анализе резултата успеха и 

тестирања;  

-сачињени извештаји 

-обављени разговори са наставницима о 

оцењивању 

4. Учествовање у раду комисије 

за проверу савладаности 

програма за приправника- 

наставника и стручног сарадника 

Дир. 

Пед. 

Пси. 

Наставник/пр

едставник 

стручног већа 

ментор 

приправника 

-учествовали у раду комисија за 

проверу савладаности програма, 

написали мишљење и сачинили 

извештаје за 2 приправника којима је 

приправнички стаж истекао у току ове 

школске године 

5. Сачињавање анализе 

успеха, изостанака 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  и дисциплине ученика 

на класификационим 

периодима, презентовање 

добијених података као и 

предлагање мера за 

њихово побољшање  

Пед. 

Пси. 

Од.стар. 

наставници 

-сачињене анализе успеха, изостанака и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима, 

-презентовани добијени подаци на 

седницама наставничког већа, школског 

одбора и Савета родитеља, 

-одложене мере за њихово побољшање 

6. Праћење успеха ученика на 

завршним и пријемним испитима 

за упис у средње школе 

Дир. 

Пом. 

дир. 

Пед, Пси. 

Председник 

Тима за 

самовред., 

чланови 

Атива за 

развој 

шк.прог. 

-прикупљени подаци о успеху ученика 

на завршном испиту 

-извршена анализа постигнућа на 

тестовима и појединим задацима на 

основу извештаја Завода за вредновање 

-предложене мере стручним већима  

7. Сачињавање годишњег 

извештаја о раду школе  

Пед. 

Пси. 

Пом.дир, 

председници 

стр. органа и 

тимова 

-прикупљени подаци 

-обједињени појединачни извештаји, 

анализе, 

-проучена документација 

-сачињен извештај 

8. Праћење узрока школског 

неуспеха ученика и предлагање 

мера за побољшање школског 

успеха  

Пед. 

Пси. 

Учитељи/наст

авници 

-прегледана  и анализирана педагошка 

документација, 

-обављени  разговори са ученицима, 

родитељима, ОС и наставницима 

-предложење мере за побољшање 

успеха 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 АКТИВНОСТ НОСИО САРАДНИЦИ НАЧИН  
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ЦИ 

 1. Пружање помоћи у усклађивању 

програмских захтева са 

индивидуалним карактеристикама 

ученика и породичног окружења 

Пед. 

Пси. 

Наставници, 

 

-пружана помоћ у усклађивању 

програмских захтева са индивидуалним 

карактеристикама ученика и породичног 

окружења путем заједничких разговора 

 

 2. Пружање стручне помоћи 

наставницима на унапређивању 

квалитета наставе увођењем 

иновација и иницирањем коришћења 

савремених метода, средстава  и 

облика  

Пед. Директор 

Пом дир. 

наставници 

-пружана стручна помоћ наставницима на 

унапређивању квалитета наставе 

увођењем иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода, средстава 

и облика путем разговора, демонстрација.  

-упућивања на литературу и примере 

добре праксе 

 

 3. Креирање плана стручног 

усавршавања и мотивисање 

наставника на континуирани 

професионални развој  

Пед. 

Пси. 

Дир., пом.дир. 

Актив за ШРП 

Тим за 

самовредн. 

-вршено информисање о најављеним 

семинарима обукама, стручним 

скуповима 

 

 4. Посећивање часова  и других 

облика рада наставника, предлагање 

мера за унапређење  

Пед. 

Дир. 

 

Пси, пом.дир. 

Учитељи/наста

вници 

-сачињен план посете часовима, 

-посећен 30 час редовне наставе (14 

психолог, 16 педагог)  

-извршено посматрање и вредновање, 

анализа часа и припреме,  

-обављен разговор и дате препоруке за 

унапређење, 

-сачињен извештај који ће бити 

презентован на наставничком већу 

 

 5. Праћење начина вођења 

педагошке документације наставника 

(планова рада) 

Пед. 

Пом. Дир 

Наставници -извршен преглед планова рада, 

евидентирање стања,  

-дати предлози за корекције и 

самоевалуацију 

 

 6. Иницирање и пружање стручне 

помоћи наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и 

инструмената оцењивања ученика  

Пед., 

Дир., 

Зам. дир. 

Пси, Дир. 

Пом.дир. 

Учитељи/наста

вници 

-пружана стручна помоћ наставницима у 

коришћењу различитих метода, техника и 

инструмената оцењивања ученика, 

-извршена презентација-подсећање на 

најважније одредбе правилника о 

оцењивању на седници НВ, 

-вршено индивидуално саветовање  

 

 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 

-пружана подршка и помоћ наставницима 

за рад са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка, 

-вршени разговори, посете часовима ради 

праћења рада и напредовања ученика, 

-вршена  сарадња са интерресорном 

комисијом, удружењем логопеда, 

развојним саветовалиштем 

 

 8. Пружање подршке наставницима 

за рад са ученицима из осетљивих 

друштвених група  

Пед. 

Пси. 

Учитељи/наста

вници, пед. 

асистент 

Дир. 

-пружана подршка наставницима путем 

разговора, посете часовима ради праћења 

рада и напредовања ученика,  

-сарадња са Едукативним центом Рома 

 

 9. Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака 

професионалне оријентације и 

каријерног вођења 

Пед. 

Пси. 

Наставници, 

од.стар. Тим за 

ПO 

-пружана подршка наставницима – 

направљен план активности, 

организоване, односно реализоване 

радионице или припремљени материјали, 

-организоване посете средњих школа  

 

 10. Пружање помоћи наставницима у 

реализацији плана рада одељењског 

Пед. 

Пси. 

Пси, пом. дир. 

наставници 

-пружана подршка наставницима у 

планирању активности,  
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старешине, планова допунског, 

додатног рада и секција  

-организоване, односно реализоване 

радионице или припремљени материјали, 

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. 

- -извршено 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 

 

-извршени разговори, упућивање на стр. 

литературу, конципирање и вођење 

радионица, социометријско испитивање 

 

 13. Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње са 

породицом 

Пед. 

Пси. 

Дир. 

Пом.дир. 

-обављан саветодавни рад, разговор, 

упућивање на стр. лит. 

 

 14. Пружање подршке и саветодавни 

рад са наставницима –

приправницима и менторима 

приправника  у процесу увођења у 

посао и лиценцирања 

Пед. 

 

Пси. 

Дир. 

-вршено посматрање часа, анализа, 

разговор, предлог мера, помоћ у 

планирању часа, прибављање и  

упућивање на стр. лит.  

 

 4.  РАД СА УЧЕНИЦИМА  

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

САРА-

ДНИЦИ 
НАЧИН 

 

 1.Испитивање деце уписане у 

основну школу проценом 

интелектуалног, когнитивног, 

емоционалног и социјалног статуса 

ради давања препорука за даљи рад 

и уједначавања одељења 

Пед. 

Пси. 

Педагошки 

асистент 

-испитано 123 деце индивидуално 

стандардизованим инструментима  

(ТЗШ+), графомоторика, појам броја и 

количине), по потреби уз превод пед. 

асистента на ромски језик 

 

 2.Провера спремности за полазак у 

школу детета старости од шест до 

шест и по година, предлога за  

одлагање школовања, и провера 

спремности за превремени полазак 

детета  

Пси. Педагошки 

асистент 

-испитана провера спремности за полазак 

у школу детета старости од 6 до 6,5 

година,  уз давање предлога за одлагање 

школовања (7 деце), индивидуално 

стандардизованим инструментима, по 

потреби уз превод пед. асистента на 

ромски језик, 

-ове године нисмо имали потребу за 

процену испитања провера спремности за 

превремени упис у школу 

 

 3. Структуирање одељења првог и 

петог разреда  

Пед. 

Пси. 

Васпитачи, 

учитељи 

-урађен унос података, анализа, 

упоређивање и подела уз уједначавање 

одељења 

 

 4. Праћење процеса адаптације и 

подршка деци у превазилажењу 

тешкоћа  

Пси. 

Пед. 

Учитељи, 

родит., 

учитељи у 

боравку 

-вршено 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/нас

тавн., 

учит. у 

боравку 

-вршено посматрање, разговор,  

-вршено праћење  уз учешће у раду 

од.већа 
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 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 

-обављан саветодавни рад – укупно око 

600 контаката – са новим ученицима, уч. 

који су поновили разред, који имају 

тешкоће у учењу, развојне, емоционалне 

и социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања, проблеме понашања  

 

 7. Учествовање у изради 

педагошког профила ученика за 

ученике којима је потребна додатна 

подршка  

Пед, Пси, 

Тим за 

инк.об.учен. 

Учитељи/нас

тавници,  

Родитељи,И

ОП-тимови 

стручњаци 

ван школе 

-учествовале смо у посматрању примени 

инструмената, разговорима и раду ИОП 

тимова при изради педагошког профила  

(укупно 100 ИОП-а на крају школске 

године) 

 

 8. Пружање подршке ученицима 

који се школују по ИОП-у  

Пси. 

Ред. 

Учитељ/оде

љ.стар, 

родитељ 

-пружана подршка кроз разговор, 

саветодавни рад, род.састанци  

 

 9. Идентификовање и рад на 

отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању 

Пед. Пси. 

Од.стар. 

родитељ 

-извршено путем разговора на претходно 

заказиваним састанцима уз посматрање 

увид у ученичке радове и постигнућа 

 

 10. Рад на професионалној 

оријентацији ученика и каријерном 

вођењу, на основу процењених 

способности, интересов, особина 

личности, мотивације остварено са 

130 осмака 

Пед. 

Пси. 

Од.стар 8. 

разр, 

родитељ, 

наставници, 

представниц

и СШ, 

пом.дир. 

-извршено путем Теста способности свих 

осмака,  

КОГ-3 са свим осмацима, индивидуални 

саветодавни разговори са 

заинтересованим ученицима, радионице, 

организовање посета и презентација 

мањег броја СШ уживо. Направљена је 

Гоогле учионица за професионалну 

оријентацију- где су постављени 

промотивни материјали средњих школа, 

актуелне информације и преко Гугл мита 

одржане и неке презентације средњих 

школа.  

 

 11. Анализирање предлога и 

сугестија ученика за унапређивање 

рада школе и помоћ у њиховој 

реализацији 

Уч.парлам,Т

им за зашт. 

уч.од НЗЗ  

Пом.дир, 

дир.  

Пед.  

Пси. 

-реализовано путем учешћа у раду уч. 

парламента, разговора, креирања и 

писања одговора на писма из “кутије 

поверења” 

 

 12. Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду ученичког 

парламента и других ученичких 

организација  

ментор учен 

парламента  

Пед. 

Пси  

Пом дир, 

директор,  

-реализовано кроз учешће у раду 

ученичког парламента, дечјег савеза 

 

 13. Учешће у активностима у циљу  

превенције и смањивања насиља и 

конструктивног решавања 

конфликата  

Пед. 

Пси. 

Од.стар. 

Секретар 

Дир, 

пом.дир. 

наставници, 

Тим за 

заштиту 

уч.... 

-реализовано кроз саветодавни рад,  

разговоре и рад са ученицима  и избор 

радионица за рад на ЧОС  

 

 15. Учествовање у појачаном 

васпитном раду за ученике који 

врше повреду правила понашања у 

школи, или ван школе у онлајн 

настави - разговорима, посећивањем 

часова и ЧОС-ова  

Од.стар. 

Пед. 

Пси. 

 

Родитељ,ОС, 

ОЗ, правник, 

. Комисија, 

Тим за зашт. 

од насиља, 

-реализовано кроз помоћ од.стар. у 

планирању активности за ЧОС и ЧОЗ, 

разговори са учеником и са родитељем, 

учешће у васпитно-дисциплинском 

поступку, разговор са родитељима 

 

 16. Пружање подршке ученицима из 

осетљивих друштвених група 

Од.стар, ПА, 

наставници  

Пси. 

Пед. 

-обављени разговори, радионице  

 17. Рад са ученицима на унапређењу 

стратегије учења, усвајању 

социјалних вештина и здравих 

Од.стар. Пед. Пси. 

учитељи/нас

тавници, 

-обављени индивидуални разговори, рад 

са родитељима, посете ЧОС-у, 

реализоване теме приликом замена о 
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стилова живота родитељи  методама и техникама успешног учења, 

одржан родитељски састанак на онсову 

података добивених на упитнику; 

Стилови и технике учења   

 5. РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА  

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

САРАДНИЦ

И 
НАЧИН 

 

 1. Учествовање у припреми и 

реализацији програма сарадње 

установе са 

родитељима/старатељима ученика)  

Пед. 

Пси., 

Пом.дир.  

Учитељи  

Директор,  

Васпитачи 

предшколск

их установа, 

црквена 

заједница 

-учествовале у изради програма 

-реализоване теме на родитељским 

састанцима: прелаз из нижих у више 

разреде, ИОП, безбедност деце и заштита 

од насиља; презентације школе-за 

родитеље будућих првака у ПУ и школи, 

професионална оријент, технике учења 

-ширење информације и мотивисање 

родитеље за учешће у Клубу за родитеље 

и наставнике (Укључени смо у Патнерски 

за образовање – Суботица) 

 

 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... 

Пед. 

Пси. 

Од.стар. -реализовани индивидуални разговор око 

120 контаката са родитељима 

  

 

 

 

 3. Сарадња са родитељима 

/старатељима на пружању подршке 

ученицима који се школују по ИОП-

у 

Учитељи/на

ставници 

Тим за 

инкл.обр. 

Пси. 

Пед. 

-реализовани 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 

-реализовано кроз припрему материјала 

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 

-припремљене анкете (на Савету 

родитеља крајем првог и другог 

полугодишта), обрађени резултати 

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  

Пед. 

Пси. 

Родитељи, 

васпитачи 

-обављени разговори након тестирања са 

136 родитеља будићих првака 

-вршено информисање, саветовање, 

разговор о постигнућима на провери 

зрелости 

 

 6. Сарадња са саветом родитеља, 

информисањем родитеља/старатеља 

и давање предлога по питањима која 

се разматрају на савету  

Пом.дир. 

Дир.  

Правник 

Пед. 

Пси. 

-вршено припремање материјала, 

извештавање 

 

 6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ, 

ПРАТИОЦЕМ УЧ. 

 

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

САРАДНИЦ

И 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

 1. Сарадња у оквиру рада стручних 

актива, тимова и комисија 

Пед.  

Пси. 

 

Пом.дир, дир. 

Чланови 

актива, 

тимова, 

комисија 

-обављени разговор, договор, рад на 

материјалу 
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 2. Сарадња на заједничком 

планирању активности, изради 

стратешких докумената школе, 

анализа, прегледа и извештаја о раду 

школе, предлагање нових 

организационих решења образовно-

васпитног рада, осавремењавању 

наставе 

Пед. 

Пси. 

Пом.дир. 

Дир. 

Наставници -вршена 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/наст

авници 

пом.дир. 

 

-извршено прикупљање података, 

анализа тест. материјала, договор, 

табеларни приказ релевантних података 

о уч. 

 

 4. Учешће на проналажењу 

најефикаснијих начина вођења 

педагошке документације у установи  

Пед. 

Пом.дир. 

Пси. 

Дир. 

-вршени разговори и постигнути 

договори уз анализу постојеће докум. 

прикупљање мат.  

 

 5. Сарадња по питању приговора и 

жалби ученика и његових 

родитеља/старатеља на оцену из 

предмета,  владања, поступања 

наставника  

Дир.  

Правник  

Пед.  

Пси. 

Од.стар. 

-вршени заједнички разговори, 

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. 

-вршен рад са наставницима 

приправницима кроз разговор, анализе 

часова, упућивање на литературу 

 

 7. Рад  на  увођењу  у посао 2 

приправника-наставника   

Пед.  

Пси. 

Дир.  

 

Представник 

стручног 

већа, 

педагошког 

колегијума, 

ментор 

приправн. 

-вршено за 2 приправника 2 наставника 

кроз посете часовима, саветодавни рад, 

преглед документ, разговор, писање 

мишљења 

 

 8. Редовна размена, пружање 

подршке, планирање и усаглашавање 

заједничких послова 

Пед, пси. 

Дир.  

Наставници 

 

-вршено периодично кроз договор, 

дијалог 

 

 7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

САРАДНИЦ

И 
НАЧИН 

 

 1. Учествовање у раду наставничког 

већа, стручних већа, актива, тимова, 

комисија, педагошког колегијума  

Дир., 

Пом.дир. 

Председниц

и  

Пед. 

Пси. 

 

-вршено кроз давање саопштења, 

мишљења, информисање о резултатима 

обављених анализа, прегледа, 

истраживања 

 

 2. Предлагање мера за унапређив. 

рада стручних органа, тимова  школе  

Пед. 

Пси. 

Дир, пом.дир. -вршено квартално и чешће, према 

потреби  

 

 3. Координисање радом  појединих 

стручних већа, тимова (где је 

пед./пси. председник већа)  

Пед. 

Пси. 

Остали 

чланови  

-вршено у складу са планом  

сачињени и приложени извештаји у 

Извештају о реализацији ГПРШ 

 

 8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
САРА-

ДНИЦИ 
НАЧИН 
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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., Градски секретаријат за 

образ., ЕЦР, Црвени крст, МУП 

Пед. 

Пси. 

Дир. 

Пом.дир. 

-успостављена сарадња са установама и 

институцијама које доприносе 

остваривању циљева и задатака о-в рада -

са: осн. школама, средњим школама у 

Суботици, ПУ Наша Радост, ЦСР, Здравст. 

центар, Развојно саветовал., Градски 

секретаријат за образ., ЕЦР, Црвени крст, 

МУП – кроз договор, обавештавање, 

консултација 

 

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. 

-редовно смо и активно учествовале у раду 

стручних актива, друштава, удружења, 

органа и организација, комисија (Актив 

педагога и психолога, Педагошко 

друштво, Друштво учитеља, Интерресорна 

комисија) договор, разговор, стручно 

усаврш, размена искустава 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
САРА-

ДНИЦИ 
НАЧИН 

 

1. Вођење евиденције о сопственом 

раду (дневник рада, досије ученика) 

Пед. 

Пси. 

- -водиле смо евиденције о сопственом раду 

(дневник рада, досије ученика)  

 

2. Вођење евиденције о извршеним 

анализама, истраживањима, 

тестирањима, посећеним 

активностима, односно часовима и 

др.  

Пед. 

Пси. 

Чланови 

тимова за 

поједине 

пројекте и 

истражива

ња 

-водиле смо документацију и евиденцију о 

анализама, истраживањима, тестирањима -

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. 

- -радиле на изради, припреми и 

депоновању документације, проучавању 

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. 

- -редовно смо се припремале за рад путем 

писаних  припрема, концепт и анализа, 

обрада података  

 

5. Стручно усавршавање* 

(прилог на крају извештаја) 

Пед. 

Пси. 

Дир.,пом. 

дир., 

релевантни 

стручњачи 

-редовно смо се и често стручно 

усавршавале кроз праћење стр. лит. и 

периодике, учествовање у активностима 

струковног удружења, посећивање 

семинара, трибина симпозијума, конгреса 

и других стручних скупова, размена 

искуства и сарадња са другим стр. 

сарадницима  

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 2  

Стручно усавршавање у установи 

Реализовани видови 

хоризонталног 

стручног усавршавања 

-посета часова колега наставника: 27 часова редовне наставе-  15 

психолог(ИСС-8, АП-7), 16 педагог, (МШ-10, ДЂ-2). Наведене су код тачке 

1.2.2 

-излагања на наставничким већима, савету родитеља и школском одбору 

(презентације резултата анкетирања ученика, истраживања, прегледа успеха 

ученика, докумената школе, правилника) 
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Врста 

хоризонталног 

стр.усаврш. 

 

Садржај (предмет, 

тема) 
Реализатор 

Време 

реализације 
Учесници 

Излагање савету 

родитеља 

школском одбору 

и наставничком 

већу 

Извeштaj o рeaлизaциjи 

Годишњег плана рада 

школе зa шк. 2019/2020. 

гoдину  

Изабела Секе 

Сабо, Данијела 

Ђедовић 

до 15 септ 
Чланови СР, 

ШО, и НВ 

Излагање савету 

родитеља 

школском одбору 

и наставничком 

већу 

Упознавање са Планом 

рада школе у школској 

2020/2021. 

Маја Шаравања Септембар  Чланови СР, 

ШО, и НВ 

Излагање анализа 

графички приказ 

- презентација 

Извештај о успеху 

ученика у учењу и 

владању на крају 1. 2. и 

4. квартала као и након 

поправних испита као и 

о резултатима завршног 

испита разредних и 

поправних испита 

Изабела Секе 

Сабо 

Октобар, 

децембар 

април,  

јун   

Чланови СР, 

ШО, и НВ 

Излагање анализа 

графички приказ 

- презентација 

Извештај о резултатима 

анкетирања родитеља о 

сарадњи са школом, 

упитника за наставнике 

и ученике из области: 

Настава и учење, Учење 

на даљину  

Агота Пап Јануар, август Чланови НВ 

Састанци Актив 

стручних 

сарадника Града 

Суботице учешће 

у дискусији, 

радним групама 

Састанак 

Актив стручних 

сарадника 

Суботице 

OШ „Ј.Ј.Змај“ 

 

Изабела Сабо 

секе, Агота Пап,  

Маја Шаравања, 

Данијела 

Ђедовић 

Излагање – 

предавање за 

родитеље са 

дискусијом 

„Прелазак са разредне 

на предметну наставу“  

и израда брошуре за 

родитеље са саветима 

Педагог, психолог 

Друго 

полугодиште 

Родитељи свих 

4.р 

Излагање – 

предавање за 

родитеље са 

дискусијом 

„Савремене технике 

учења“ 
Психолог 

јануар-фебруар Родитељи 5. 

разреда 

Онлајн 

презентације 

Професионална 

оријентација – избор 

средње школе 

Слободно време 

ученика у ванредном 

стању 

Препорука ученицима 

за учење 

Препоруке за 

наставнике у ванредном 

стању 

Култура понашања – 

Психолог, педагог 

Март, април, 

мај 

Родитељи и 

ученици 
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онлајн бонтон 

Стручно усавршавање ван установе  се налази под тачком 1.2.2 

3.4.2. Извештај библиотекара 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ГОДИНУ 

Библиотекар: Агнеш Дудаш 

 

ТЕМЕ ВРЕМЕ МЕСТО АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Социјална помоћ за 

разредну и предметну 

наставу на оба језика –

подела бесплатних 

уџбеника и радних 

листова. 

август, 

септембар, 

октобар 

 

библиотека Књиге су потпуно нове. Инсистирати код ученика да  

ставе омотаче на књиге. 

Преко целе школске 

године евидентирање 

издатих и враћених: 

уџбеника, лектира, 

романа, бајки,  песама 

итд., 

Од августа 

до  

јуна 

месеца 

библиотека Стање фонда библиотеке је 

различито. Имамо потпуно 

нове, неочуване и изразито 

оштећене књиге на оба 

језика.  

Књиге треба вратити у 

библиотеку у билом ком 

стању. У зависности да ли се 

могу обновити, књиге се 

враћају на полицу или се 

отписују. 

Фотокопирање, 

пластифицирање, 

скенирање разних 

материјала за 

наставнике, управу и 

за стручну службу.  

Од 

септембра 

до јуна 

библиотека Према потреби. Према потреби. 

Континуирано 

попуњавање фонда 

базе података школске 

библиотеке-паралелно 

попуњавање 

инвентарске књиге. 

Од августа 

до  

јуна 

библиотека Највећи део фонда се састоје 

од старих, непопуларних 

књига. 

Набавити нове, популарне 

књиге . 

По потреби замена  

колеге у боравку, 

нижим и вишим 

одељењима. 

 

Од  

септембра 

до јуна 

библиотека, 

учионица, 

боравак 

Имала сам замену у 

разредној, предметној 

настави и у боравку. 

Према потреби. 

Припремање  украсних 

материјала и 

позивница за 

такмичења и прослава: 

дочек првака, школска 

слава Свети Сава, 

опроштајне свечаности 

Од августа 

до јуна 

месеца 

 

библиотека Према потреби. Према потреби. 

Поклон књиге Од августа 

до  

јуна 

месеца 

библиотека Поклон књига из разних 

извора за школску 

библиотеку у 2020/2021. 

школској години: 

- Број купљених књига на 

мађарском језику- 37, на 

српском језику 50. 

-Број невраћених уџбеника 

Школска библиотека и даље 

скупља добровољне поклон-

књиге попут актлуелних  

уџбеникa и лектира. 

До августа 2021. се 

прикупљају невраћене 

књиге, након чега се 

отписују из базе. 
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на српском језику 34, на 

мађарском 4. 

Број невраћених радних 

листова на српском језику 8, 

на мађарском 1. 

Број невраћених лектира  на 

српском језику 2, на 

мађарском 1. Остало на 

српском језику 1, на 

мађарском 0. 

Вођење  евиденције и 

архивирање 

постигнутих резултата 

на разним 

такмичењима у 

школској 

2020 /2021. години 

Од 

септембра 

до јуна 

месеца 

библиотека Резултати, дипломе, слике 

се не прослеђују ажурно са 

старне учитеља и 

наставника. 

После сваког такмичења би 

требало одмах да се 

проследи информација, 

диплома, слика о 

постигнутим резултатима на 

адресу школске библиотеке 

(bibliotekasecenji@gmail.com) 

Праћење актуелних 

конкурса 

,,Теhetségpont˝ -  За 

талентовану децу  

2020 /2021. године. 

 

Од 

септембра 

до јуна 

месеца 

библиотека Углавном се објављују 

литерарни и ликовни 

конкурси на које се може 

конкурисати. 

Наставити учествовање на 

расписаним државним и 

међународним конкурсима. 

Сликање и снимање 

збивања  у школи 

(маскенбал, вашар, 

предавања...  

Од 

септембра 

до јуна 

месеца 

библиотека, 

учионице, 

фискултурна 

сала, 

двориште 

Према потреби. Према потреби. 

Обележивање ,,Дана 

планете Земље” 

април библиотека, 

учионице, 

двориште, 

хол школе 

Пројекат ,,Дан планете 

Земље” је трајао од 22. 

априла до 29. априла. 

Сваки предметни наставник 

и учитељ је требало да 

током недеље угради у 

наставни процес један час 

намењен екологији.  

Научити децу да чувају и 

цене чистоћу околине не 

само том пројекта.  

Акција градске 

библиотеке, ,Читам и 

скитам“ 

 Циљ акције  

учлањивање и 

продужавање 

чланарине. 

фебруар  учионице Учлањење у сботичку  

Градску библиотеку 

Кампања за потребе читања. 

Због настале 

епидемије од 30. 

новембра до 18. 

децембра сам била 

распоређена у боравак. 

Поред тога задужена 

сам била за контролу 

праћењаГугл учионица 

у 5 и 6. разреду на 

мађарском наставном 

језику. 

новембар, 

децембар 

учионица, 

двориште 

Присутни ученици у 

боравку за време епидемије 

су били прваци и деца из  

других разред на мађарском 

наставном језику. 

 

Програм је реализован. 

Прикупљање 

бесплатних књига, 

јун 

 

библиотека Књиге су углавном враћене 

али су  неугледне. 

Инсистирати да деца чувају 

књиге и да их врате у стању 
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изнајмљених 

сликовница, лектира, 

романа,... на оба језика 

и стручних књига од 

колега у школској 

2020/2021. години. 

у каквом су их преузела. 

    

3.4.3. Извештај педагошког асистента 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Педагошки асистент: Рејхана Саити 

ТЕМЕ  ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Рад са 

ученицима 

првог 

разреда у 

настави 

Током 

школске 

године 

Објекат у 

Шабачкој 

улици 

Рад са ученицима је 

осмишљен као подршка у 

процесу индивидуализације, 

социјализације (усвајање 

правила понашања и др.) и 

усвајања предвиђеног градива. 

За ученике првог разреда је 

оваква асистенција веома 

значајна и показује углавном 

увек добре резултате. 

Такође, индивидуални рад 

веома радо прихватају 

ученици који имају 

потешкоће у раду. 

Тестирање 

(првака) 

Април Централни 

објекат 

Термин теститања првака за 

полазак у први разред је током 

школске 2021/2022 је био у 

априлу. Већина будућих 

првака су нам дошла у 

заказаном термину . 

Будући прваци су више 

релаксирани уз језичку 

подршку него без ње. 

А- Б група Током 

наставне 

године 

Објекат у 

Шабачкој 

улици 

Помоћ и подршка у учењу 

највише ученицима првог 

разреда   ромског одељења . 

Вид непосредне подршке 

педагошког асистента веома 

значи ученицма и 

наставницима.  

Онлајн 

настава 

Током 

школске 

године са двоје 

ученика  

Објекат у 

Шабачкој  

Комуникација и контакт са 

родитељима у вези са 

терминима за прикупљање и 

враћање материјала за учење и 

долазак деце на провере у 

школи . 

Комуникација је била 

коректна мада се нису увек 

испоштовали договори. 

Рад са 

родитељима 

Током 

школске 

године 

Сви објекти Свакодневно се успоставља и 

одржава контакт са 

родитељима. Родитељима се 

сугерише на могућности које 

могу искористити (бесплатни 

уџбеници, бесплатна ужина и 

др.) 

Сарадња је добра. Постоје 

родитељи са којима је веома 

тешко успостављати 

договоре. 

Сарадња са 

Едукативни

м центром 

Рома 

Током 

школске 

године 

Школа и 

просторије 

ЕЦ Рома 

Ромска заједница обезбедила 

је школског прибора за 

ромску децу. 

 

Сарадња са Едукативним 

центром Рома је коректна и 

добра. 

Сарадња са 

управом и 

стручном 

службом 

школе 

Током 

школске 

године 

Сви објекти Подршка у прибављању 

докумената потребних за 

упис деце повратника и 

ромске деце у школу. Помоћ 

у превођењу и налажењу 

контаката и асистирање код 

Сарадња је веома коректна. 
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сарадње породице и школе. 

Учешће на седница 

наставничких и одељењских 

већа, тимова и састанка 

Педагошког колегијума. 

Сарадња са 

ПА других 

школа у 

Суботици  

Током 

школске 

године  

/ Размена информација о 

ромским породицама и деци . 

Размена информација о  раду 

ПА . 

Сарадња је добра и коректна. 

Сарадња са 

Домом 

здравља  

Јун Терен Сарадња у обавештавању и 

прикупљању информација о 

вакцинисању деце. 

 

Сарадња је добра . 

Мере за 

унапређење 

рада 

Све активности које су уобичајене су у служби бољег адаптирања деце на школску средину и 

учење и дају добре резултате. Појачати васпитну улогу и саветовање код породица које не 

показују очекивану сарадњу. 

 

 3.5. Извештаји са седница Педагошког колегијума  
 

 Педагошки колегијум планирао је 7 седница током школске 2020/2021. године. Ради безбедности 

запослених и због спровођења пандемијских мера и упутстава добијених од МПНТР, седнице су махом 

одржаване онлајн: у Вибер групи „Педагошки колегијум“ коју чине сви њени чланови и преко Гугл мита. 

 

Договори у виду мини-седница који су се одвијали путем Вибер групе Педагошког колегијума 

Комуникација је била интензивна, а садржаји и обавештења диктирала су упутства која је школа 

добијала од Министарства у вези са свим организационим питањима, питањима наставе и њене реализације 

и тока, пробних завршних и самих завршних исппита, подршке ученицима, изборима уџбеника и др.  

 

27.8.2020.  Организација рада, обавештавање родитеља и ученика о истом, и о мерама 

спречавања ширења епидемије.  

 Уопознавање са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно- 

васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години  

 Усвајање предлога распореда и одабира модела рада према препорукама Стручног 

упутства 

 Најава доношења Правилника о посебном програму образовања и васпитања; 

 Мере безбедности ученика и запослених у циљу заштите од заразне болести услед 

пандемије вируса Ковид- 19 

 Размена материјала о коронавирусу, о мерама (едукативни филмови, флајери) 

размена информација и линкова за наставу на даљину 

3.9.2020. Разрешавање нејасноћа око ношења маски, упознавање са новим упутствима, 

прпорукама и тумачењима из МПНТР и ШУ. 

 Препоруке за ученике који се враћају из иностранства. 

7.9.2020.  Потреба образложења молбе за похађање наставе на даљину.  

 Предлог Плана рада школе за почетак школске 2020/2021 

 Информације о правилном уношењу података у Ес-дневник. 

 Информација о оправдањима- да у септембру лекари још неће давати оправдања те је 

потребно прихватити оправдања родитеља, без обзира на трајање изостанка. 

 Организација радне ненаставне суботе 18.9.2021. 

23-

24.9.2020. 

Донација визира за ученике који не могу носити маске због здравствених препрека 

1.10.2020. Организовање акције од стране Ђачког парламента сакупљања новчаних прилога за 

породицу наше ученице којима је кућа изгорела у пожару. 

1.10.2020. Обележавање Дечје недеље 

 Обележавање Дана борбе против трговине људима 
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6.11.2020. Обустава наставе 12. и 13. 11.2021. 

19.11.2020. Формирање нових Гугл учионица са званичним регистрованим адресама 

25.11.2020. Подсећање на континуирано и доследно придржавање мера превенције ширења 

епидемије 

 Прелаз на онлајн наставу од 30.11.2020. 

 Контрола укључености ученика у нове званичне гугл учионице, подела таблета 

ученицима 

 Подршка мање вештим ученицима да користе технологије (филм и лична помоћ 

чланова Ђачког парламента и пријављених наставника). Информација о ученицима 

којима је потребно штампати материјале. 

 Распоред држања наставе на даљину, подизање квалитета наставе на даљину. 

Укључивање пратилаца квалитета наставе у Гугл учионице. 

17.1.2021. Информација о пријави за вакцинацију против COVID -19 

 Организација припремне наставе  за завршни испит 

 Информација о стручном усавршавању „Са стресом је лако ако знаш како“ 

5.3.2021. Уџбеници- каталог уџбеника и избор 

 Наставак непосредног рада у школи- само средње школе прелазе на онлајн наставу 

 Актуелне информације из Црвеног крста 

12.3.2021. Информација о преласку ученика другог циклуса на онлајн наставу 

 Организација и распоред онлајн часова (исти као што је био у школи) 

19.3.2021. Информација о непосредној настави у првом циклусу 

 Информација о одлагању пробног завршног испита за 9-10. 4.2021. 

 Избор уџбеника 

 Подсећање на измене у Правилнику о оцењивању  

 Могућност исправљања оцена непосредно у школи – распоред и организација 

21.4.2021. Обележавање дана планете Земље 

 Такмичења 

30.8.2021. Информације, обавештења и организациона питања пред почетак нове школске 

године. 

 

Онлајн седница Педагошког колегијума преко Гугл мита 5.11.2020. 

 

1. Доношење ИОП-а на предлог СТИО 

 

Председник СТИО Агота Пап износи актуелно бројно стање ИОП-а, број нових ИОП-а –ученици који 

пре пандемије нису имали ИОП,  

- анализа утицаја пандемије на пораст броја ИОП-а, односно повећан број преласка са ИОП1 на ИОП2, 

нарочито код деце у едукативно нестимулативној средини; 

 

2. Резултати иницијалних тестова 

 

Разредно веће других разреда- Учитељица Мирослава Бриндза  

Разредно веће трећих разреда- Учитељица Илдико Шванер  

Разредно веће четвртих разреда- Учитељица Силвија Шили  

Стручно веће за област предмета- Српски језик- Дамир Ишпановић 

Стручно веће за област предмета- Мађарски језик- Ноеми Кираљ 

Стручно веће за област предмета- Енглески језик- Ана Катић  

Стручно веће за област предмета- Математика- Ведрана Цвијин 

Стручно веће за област предмета- Природне науке- Етел Зуберец 

Стручно веће за област предмета- Друштвене науке- Роберт Хербут 

 

Представници већа износе примедбе о нивоу знања и последицама завршека претходне школске 

године, као и комбиноване наставе. Највећи су недостаци код деце са слабијим успехом, који без 

подршке настаника не разумеју, или не вежбају. Код бољих ученика се не примећује толико недостатак 
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у знању, али је приметна неувежбаност градива, нарочито из математике у свим разредима, и писања у 

другом и трећем разреду. 

 

3. Успех ученика на крају 1. квартала 

 

Излаже психолог Изабела Сабо Секе, чланови износе примедбе и предлоге за побољшање успеха. 

Разматрање теме изостајања ученика, због могућности оправдања неограниченог броја изостанка од 

стране родитеља. 

4. Предлози у вези са унапређењем квалитета рада установе 

 

Конкретно се разматрају предлози за наставу на даљину и решења проблема са простором, са заменом 

одсутних колега – изолација, молба за сарадњу и колегијалност свих наставника и одељењских 

старешина, размене материјала, заједничка израда (стручних и разредних већа) материјала, међусобна 

размена идеја и савета за побољшање наставе. 

 

5. Формативно оцењивање 

 

Оцењивање у измењеним околностима: подсетник из Правилника о оцењивању и из упутстава из 

периода наставе на даљину. 

 

- Размена примера добре праксе, Најавастручног усавршавања на ову тему. 

 

6. Предлог набавке стручне литературе и наставних средстава; 

7. Разно 

 

Онлајн седница педагошког колегијума преко Гугл мита 29. 3. 2021. 

1. Извештавање о раду разредних и стручних већа, стручних Актива, тимова и извештавање о 

раду директора школе (детаљан записник је у школској документацији) 

Разредно веће првих разреда- Учитељица Ева Францишковић  

Разредно веће других разреда- Учитељица Мирослава Бриндза  

Разредно веће трећих разреда- Учитељица Илдико Шванер  

Разредно веће четвртих разреда- Учитељица Силвија Шили  

Продужени боравак- Извештај о раду продуженог боравка 

 

 

 Главне теме у првом циклусу: Нови  наставни предмет Дигитални свет, уједначавње тестова и 

критеријума, усаглашавање планова рада са новонасталом ситуацијом у вези са организацијом наставе у 

школи, усаглашавали су критеријуме оцењивања и анализирали резултате иницијалног и критеријумског 

оцењивања. Потреба јачања контроле над ученицима који од куће прате наставу (онлајн), веома слабо или 

никако не учествују у раду и учењу (не преузимају материјале који им се припреме, не врате материјале, 

или су веома оскудно попуњене, не долазе у договорено време па се гомилају задаци). Планирање посета 

наставника предметне наставе у одељењима четвртог разреда. Већа су предала предлоге избора уџбеника и 

они су видљиви у њиховим записницима па се сматрају прилогом овог. Похваљени су поименце ученици 

који су постигли успехе на такмичењимa. 

 Рад у продуженом боравку је организован у периоду од 7:00-16:00 часова. Због епидемиолошких мера, 

програм рада ПБ остварује се у фискултурној сали. 

Стручно веће за област предмета- Српски језик- Дамир Ишпановић 

Стручно веће за област предмета- Мађарски језик- Ноеми Кираљ 

Стручно веће за област предмета- Енглески језик- Ана Катић 

Стручно веће за област предмета- Математика- Ведрана Цвијин  

Стручно веће за област предмета- Технику и технологију и Информатика- Слободанка Брандт 
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Стручно веће за област предмета- Природне науке- Етел Зуберец 

Стручно веће за област предмета- Друштвене науке- Роберт Хербут  

Стручно веће за област предмета- Вештине- Атила Шалата 

  

Главне активности и теме у стручним већима за области предмета: усаглашавање плана са 

националним планом због новонастале ситуације у вези са организацијом наставе у школи и онлајн, 

усаглашавали су критеријуме оцењивања и анализирали резултате иницијалног и критеријумског 

оцењивања. Из српског језика су само ученици осмих разреда упућени на такмичења. Из мађарског језика 

су узимали учешће на многим такмичењима и приметно је да су ученици исказали у једном моменту 

засићење. Из Енглеског језика, упркос одличном прошлогодишњем пласману на Хипо језичкој олимпијаду, 

ученици нису показали заинтересованост за учешће због тога што се одржава онлајн. Истичу се две ученице 

које  наставу прате по обогаћеном програму ИОП3. Ученици су учествовали на такмичењима из хемије и 

физике.Из математике се посебно наглашено јавља проблем у вези са ученицима који наставне материјале 

преузимају штампане на папиру, посебно уколико је реч о ученицима који раде по индивидуалном 

образовном плану. Учевници угланом предају празне материјале, а многи ни не дођу у договорено време. 

Наставници су одржали велики број допунских часова, али је њихова потреба и даље непресушна. У 

непосредној настави наставници често не успевају да остваре исходе са напредног нивоа, ученици немају 

родитељску подршку током онлајн наставе и готово да уопште не увежбавају задатке самостално што 

доприноси смањеном разумевању, примени наученог и усвајању знања. „Успех се гради у школској 

згради”- ученици ромске националности који чиневелик проценат ученика у одељењима на српском 

натавном језику, а која код куће причају на матерњем, ромском језику не могу да прате наставу онлајн 

односно путем писаних материјала. Проблем који истичу јесте мотивација ученика. Наставни предмет 

Физичко васпитање, сматрају чланови већа, највише је ускраћен у својој организацији услед наступања 

онлајн наставе и ограничења непосредног рада у салама. Међутим, настава овог предмета је организована са 

доминацијом теорије спорта и физичке активности и, према мишљењу наставника, веома је успешно 

реализована и прихваћена. Такође, ученици су побрали успехе и на такмичењима где су се веома добро 

котирали (атлетика, пливање, карате, гимнастика, џудо, фудбал и др.).  

Актив за развој школског програма- координатор Данијела Ђедовић  

Актив за развојно планирање- Снежана Глигорић 

Тим за инклузивно образовање- координатор Агота Пап  

Тим за самовредновање- Маја Шаравања  

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања- Изабела Секе Сабо 

Тим за превенцију осипања ученика- коорднинатор Маја Шаравања  

Тим за обезбеђивање квалитета рада установе- Агнеш Дудаш 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва- Кларика Цинклер 

Закључци из извештаја актива и тимова: 

Школски програм прати измене у плановима наставе и учења, околности се стално мењају, школа покушава 

да испита и прати могућности и потребе ученика и да унапреди рад, а све по актуелним упутствима. 

Нагласак је на праћењу и унапређењу квалитета наставе на даљину – као новине у раду. Након годину дана 

рада у отежаним условима, расте потреба за ИОП-има, а смањује се учесталост насиља и смањено је 

осипање и флуктуација ученика. Отежан је рад са ученицима који немају могућност онлајн присуства 

часовима, јер се ради углавном о ученицима из социјално-угрожених породица који и не говоре језик 

наставе, те је упркос томе што им је школа поделила чак и таблете, успех тешко достижан јер немају 

интернет, а самосталан рад путем штампаних материјала није могућ, док опет није могуће ни њихово 

физичко присуство у школи током наставе на даљину. 

 

• Извештај директора у 1. полугодишту 

• Пробни завршни испит; 

• Организација онлајн наставе потреба да се ради на више нивоа је јача него икада – околности тежи 

него икада, ипак је важно обратити пажњу на избегавање дискриминације и здвајања група ученика 

• Уџбеници; 
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• Разно – обележавање дана планете 

 

3.6. Извештај о раду наставничког већа у школској 2020/21. години 
 
Наставничко веће школе је током школске 2020/21. заседало 8 пута- у складу са актуелним важећим 

одредбама непосредно у школи, некад у више групра, једном мејлом и више пута путем гугл-мит 

видеоконференције. У наставку дајемо преглед одржавања седница и дневни ред сваке седнице. Детаљни 

извештај налази се у Записницима са Наставничког већа који су трајан документ и чувају се у 

документацији школе. Они који се због двојне запослености налазе у другим школама, или су одсутни из 

оправданихразлога о садржају седнице обавештени су касније- путем записника на огласној табли школе 

 
Датум 

одржавања 

Седнице 

Наставничког 

већа 

Дневни ред 

25.8.2020. 

Наставничко 

веће одржано је 

у складу са 

законским 

одредбама и то 

у два термина 

(у 11:00 и у 

13:00 часова). 

       0.    Усвајање записника са претходне седнице 

1.Организација свечаног пријема првака – уз превентивне мере заштите здравља 

због светске епидемије 

2. Пети разреди ће имати сусрет са новим ОС по одређеној сатници предвиђено за 

31.август 2020. 

3. Календар рада 

4. Резултати поправних испита 

5. Утврђивање броја одељења и ученика по одељењима, објектима за наредну 

школску годину 

6. Подела разреда и предмета на наставнике и именовање разредних старешина 

7. Утврђивање Планa рада школе за наредну школску годину 

8. Упознавање наставничког већа са Годишњим извештајем о раду директора 

9. Планови и програми О-В рада за наредну школску годину, измене и допуне 

10. Упознавање са календаром школе и утврђивање радних дана за програме 

забаве, спортски дан, приредбе, ... 

11. Усвајање распореда часова у настави, по сменама и разредима 

12. Усвајање програма рада разредних старешина, разредних већа и стручних 

актива 

13. Оцена опремљености ученика уџбеницима и школским прибором, потребе за 

нову школску годину 

14. Наименовање чланова актива, тимова, комисија 

15. Утврђивање педагошке документације која ће се водити и правилно 

попуњавање електронског дневника 

16.  Разно 
 

14. 9. 2020. 

Састанак 

одржан 

непосредно у 

школи 

 

0. Усвајање записника са претходне седнице 

1. Избор чланова ШО у наредном мандату из редова наставника Школе 

2. Разматрање Извештаја о реализацији ГПРШ за 2019/ 2020. годину; 

3. Извештај о раду директора школе за 2019/ 2020. 

4. Извештај о реализацији Развојног плана школе на годишњем нивоу; 

5. Извештај о одржаним екскурзијама у шк. 2019/ 2020. години и усвајање предлога 

о.ељењских већа о остваривању екскурзија у шк. 2020/ 2021. 

6. Упознавање са коначним текстом ГПРШ за 2020/ 2021. 

7. Упознавање са планом рада Актива за развојно планирање; 

8. Упознавање са планом рада Тима за самовредновање; 

9. Електронски дневник- уписивање часова, изостанака, динамика вођењеа евиденције; 

10. Иницијална тестирања ученика на почетку шк.године и спецификација резултата; 

11. Спровођење мера безбедности у сврху заштите од COVID-a 19 и мере због 

непохађања наставе ученика 

12. Организација задавања часова онлајн као и допунске, додатне наставе у условима 
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комбинованог модела похађања наставе 

13. Разно 

 

  

10.11.2020. 

Састанак 

одржан на 

даљину – путем 

мејла  

 

0. Усвајање записника са претходне седнице 

1. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог класификационог квартала 

2. Упознавање НВ са Обрасцен за процену оперативног плана школе и начина 

организације школе кроз непосредан рад/наставу на даљину у основним школама 

3. Примена правилника о оцењивању ученика у ванредним околностима и праћење 

напредовања и вредновање постигнућа ученика – допис МПНТР 

4. Непосредни задаци свих наставника, стручних сарадника и директора у циљу 

побољшања успеха ученика и елиминисања негативних појава код ученика  

5. Упознавање наставника за препознавање жртава трговине људима и примену 

индикатора – анализа истраживања  

6. Разно 

23. 12. 2020. 

Састанак 

одржан на 

даљину – Преко 

гугл- мита 

0. Усвајање записника са претходне седнице 

1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и оцена реализације Програма 

рада школе  

2. Извештај о раду продуженог боравка 

3. Самовредновање 

4. Задаци наставника и запослених током јануара, до почетка 2. полугодишта 

5. Упознавање са анексом Календара рада 

6. Разно 

15. 1. 2021. 

Састанак 

одржан на 

даљину – Преко 

гугл- мита 

0. Усвајање записника са претходне седнице 

1. Полугодишњи извештај рада директора и анализа рада школе 
2. Обележавање Дана Светог Саве, акција „Друг за пример“ 

3. Мере и акције које ће се предузети у 2. полугодишту у циљу квалитетније наставе 

и бољег успеха ученика 

4. Усвајање распореда разреда по сменама и распореда часова 
5. Разно 

25. 3. 2021. 

Састанак 

одржан на 

даљину – Преко 

гугл- мита 

 

0. Усвајање записника са претходне седнице 

1. Организација пробног ЗИ 

2. Упутство МПНТР оцењивање у условима наставе на даљину (да долазе ученици у 

мањим групама у школу) 

3. Разно 

 

7. 4. 2021. 

Састанак 

одржан на 

даљину – Преко 

гугл- мита  

 

0. Усвајање записника са претходне седнице 

1. Упутство МПНТР оцењивање у условима наставе на даљину (да долазе ученици у 

мањим групама у школу) 

2. Сагледавање успеха ученика на крају трећег класификационог периода 
3. Задаци које треба предузети у циљу побољшања успеха ученика до краја наставне 

године 

4. Самовредновање 
5. Избор уџбеника за наредну школску годину 

6. Анализа реализације програма професионалне орјентације ученика Организација 
пробног ЗИ 

7. Разно 

10. 6. 2021. – 

НВ због осмих 

разреда 

0. Усвајање записника са претходне седнице 

1. Анализа успеха и владања осмих разреда 
2. Избор Ученика генерације и Спортисте генерације на предлог ОВ осмих р. 
3. Организација припремне наставе за ученике 8. разреда 
4. Обавезе пред крај школске године 
5. Подсетник правилник о оцењивању 

6. Разно 

 28. 6. 2021. 0. Усвајање записника са претходне седнице 
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 1. Утврђивање успеха ученика у учењу и владању на крају 2. полугодишта 
2. Анализа реализација планова и програма рада и реализација васпитног рада школе 
3. Извештај о успеху ученика на такмичењима 
4. Додела признања ученицима ( похвале и награде ) 
5. Организација поправних испита, именовање комисија 
6. Извештај о успеху школе на крају школске године 
7. Извештаји о раду Актива, Тимова, Комисија, Већа, 
8. Педагошка документација,  
9. Информације о уџбеницима 
10. Разно 

27.8.2021. 

Непосредно у 

школи 

0. Усвајање записника са претходне седнице 

1. Стручно упутство за организацију образовно-васпитног рада 

2. Резултати ученика на звршном испиту 

3. Успех на Поправним испитима  
4. Утврђивање коначног успеха ученика школе на крају школске године 31. августа 
5. Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 
6. Информације о извршеним радовима, поправкама и набавкама у протеклом 

периоду 

7. Наименовање чланова актива, тимова, комисија 
8. Условна подела одељења  
9. Међупредметна компетенција – обука о здрављу (имплементација у планове) 

10. Упознавање са календаром школе и утврђивање радних дана за програме забаве, 
спортски дан, приредбе, ... 

11. Састанци учитеља четвртих разреда и наставника петих разреда 
12. Пријем првака 
13. Ес Дневник – информације о прегледу дневника и потребним допунама 

14. Уџбеници 

31.8.2021. 

Неспосредно у 

школи 

 

*Напомена: 

иако ова 

седница 

припада 

календарски 

наставној 

2020/21. 

години, 

тематски и 

садржајно 

односи се на 

наступајућу, 

2021/22. годину. 

1. Текуће информације о формирању одељења и пристиглим одлукама МПНТР на 

уложене жалбе за формирање одељења у 2021/22. 

2. Мере и препоруке у вези са спречавањем ширења вируса Корона – и начин 

упознавања ученика и родитеља са истим 

3. Упознавање колектива са писмом министра и обавезом да се 1. ЧОС почиње 
Химном 

4. Утврђивање броја одељења и ученика по одељењима, објектима за наредну 
школску годину 

5. Планови и програми О-В рада за наредну школску годину, измене и допуне  

6. Утврђивање Планa рада школе за наредну школску годину 

7. Иницијана тестирања 
8. Кућни ред, дежурство ученика и наставника, Правилник о понашању ученика, 

наставника, родитеља, вођење дисциплинског поступка 

9. Утврђивање распореда часова и распореда одељења по учионицама 
10. Ужина и потребна документација за бесплатну ужину 

Бесплатни уџбеници, стање и подела 

3.7. Извештаји са седница одељењских већа нижих и виших разреда 
 
На крају сваког квартала је извршена анализа образовно-васпитног рада. 26 и 27.10.2020. I квартал и 

анализа са актуелном проблематиком и задацима. 22.12.2021. крај првог полугодишта и Одељенско веће са 

реализацијом планова, активностима и  извештајима о дисциплинским мерама и похвалама. Тизвештајреће 

одељенско веће са завршеним трећим кварталом и анализом успеха и владања ученика по одељењима 31.3. 

И 1.4.2021. . 

8.06.2021. је одржана седница након завршетка наставе за осмаке 28. 6.2021. за одељења од 1-7. разреда, а 

30.8.2019. је одржана седница са сумираним резултатима ученика који су полагали поправни и разрдни 

испит, и одељењско веће петих разреда – размена информација учитеља и наставника о ученицима који 
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прелазе из 4. У 5. Разред. Више одељенских већа је одржано у појединим одељењима због васпитно- 

дисциплисних мера које су изречене ван кварталних већа.  

      

Ирен Бурањ председник одељ. већа нижих разреда 

 Милица Чубрило, предс. одељењског већа виших разреда 
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3.8. Чланови и извештаји стручних већа 

3.8.1. Стручно веће разредне наставе 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада: Францишковић Ева 

Чланови: Францишковић Ева, Боршош Ева, Лидија Миланковић, Сања Тонковић, Кривек Ема, Сузана 

Мађаревић, Лилић Елвира,  Ковачевић Ангела, Нађ Варга Ката 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 5 

ТЕМЕ 

(ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

 

1. Избор 

руководиоца  

 

2. Доношење 

плана рада 

Разредног већа 

за школску 

2020/2021. год. 

 

3. Разговор о 

уџбеницима за 

текућу 

школску 

годину 

 

4. 

Опремљеност 

наставним 

средствима и 

материјали 

потребни за 

наставу 

 

5. Договор о 

изради 

глобалних и 

оперативних 

планова 

 

6. Предлози за 

план стручног 

усавршавања  

28.08.2020

. 

Онлајн 

платфор

ма 

1. За председника Разредног 

већа првих разреда изабрана 

је Францишковић Ева, 

професор разредне наставе.  

Заменик: Нађ Варга Ката, 

професор разредне наставе. 

 

2. Донешен је План рада 

разредног већа за школску 

2020/2021. год. 

 

3. Разговарале смо о 

снабдевености ученика са 

уџбеницима. 

 

4. Централна и подручне 

школе су опремљене 

наставним средствима и 

материјалима потребним за 

наставу. 

 

5.  Договор о изради 

глобалних и оперативних 

планова. 

 

6. Дати су предлози за 

стручно усавршавање. 

1. Руководство је једногласно 

изабрано. 

 

2. Једногласно је донешен 

План рада разредног већа за 

школску 2020/2021. год. 

 

3. Снабдевеност уџбеницима 

је  задовољавајућа, изузев за 

предмет Дигитални свет. 

 

4. Опремљеност наставним 

средствима  је на завидном 

нивоу. 

 

5. Поделом задужења 

постигнут је договор о изради 

глобалних и оперативних 

планова. 

 

6. На предлог руководства 

школе одабрали смо вебинаре. 

2.  1. Анализа 

резултата 

образовно-

васпитног рада 

и васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 

26.10.2020

. 

Онлајн 

платфор

ма 

 1. Чланови Разредног већа су 

се сложили да је већином 

постугнут охрабрујући 

резултат на крају првог 

квартала, изузев у  1.3 

одељењу, где због 

непознавања језика наставе 

доста ученика није савладало 

предвиђене садржаје.   

Разредне старешине ће 

информисати родитеље о 

постигнутим резултатима и о 

потребним мерама за 

побољшање резултата 

васпитно-образовног рада. 
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првог квартала 

3.  

2. Мере и 

акције за 

побољшање 

успеха и 

владања 

4.  

3. Разно 

Са владањем није било већих 

проблема. 

   

2. Чланови Разредног већа су 

се договорили око сарадње за 

израђивање контролних 

задатака. 

Разговор о потешкоћама и о 

начину помоћи ученицима 

који теже прате наставу, јер 

не говоре српски језик. 

Указало се на важност 

допунске наставе. 

 

3. Актуелна ситуација у вези 

са вирусом - епидемијом. 

 

2.  1. Анализа 

успеха ученика 

првих разреда 

на крају првог 

полугодишта, 

владање 

ученика и 

изречене 

васпитно-

дисциплинске 

мере 

3.  

2. Мере и 

акције за 

побољшање 

успеха и 

владања 

ученика 

4.  

3. Разно 

 

21.12.2020

. 

Онлајн 

платфор

ма 

Анализирали смо постигнути 

успех ученика на 

полугодишту.  

Изречена свега једна 

васпитно-дисциплинска мера. 

 

2. Важност допунске наставе 

у циљу побољшања резултата. 

 

3. Договор у вези израде 

критеријумских тестова. 

Треба појачати рад на 

допунској настави. 

 

1. 1. Анализа 

резултата 

образовно-

васпитног рада 

и васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 

трећег 

квартала 

2.  

2. Мере и 

01.04.2021

. 

Онлајн 

платфор

ма 

Анализирали смо постигнути 

успех ученика на крају трећег 

квартала. 

Већином је постигнут 

очекивани резултат, изузев у 

1.3 одељењу, где је отежано 

напредовање већег броја 

ученика због непознавања 

језика наставе. 

 

2. Мотивисати ученике, 

форсирати рад на допунској 

настави и задавати мало више 

Учитељи ће обавестити 

родитеље о постигнутим 

резултатима и побољшати 

сарадњу са њима у интересу 

деце. 
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акције за 

побољшање 

успеха и 

владања 

ученика 

3.  

3. Разно 

домаћег задатка.  

 

1. 1. Анализа 

резултата 

образовно-

васпитног рада 

и васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 

школске 

године 

2.  

2. Израда 

Извештаја о 

релизацији 

годишњег 

плана рада 

28.06.2021

. 

Онлајн 

платфор

ма 

1. На крају школске 

2020/2021. године у девет 

одељења првих разреда има 

укупно 92 ученика.   

62 ученика похађа наставу на 

спрском, а 30 на мађарском 

наставном језику. 

Са позитивним успехом је 83 

ученик завршио школску 

годину. 

7 ученика је имао негативан 

успех, док је 2 ученика 

неоцењено. 

Израђен ИОП има 11 ученика, 

а са 22 ученика се ради по 

индивидуализованом 

програму. 

До краја школске године било 

је укупно 4681 изостанака, од 

чега 3974 оправданих и 707 

неоправдана. 

Примерно владање на крају 

школске године има 88 

ученика, док 4 ученика имају 

врло добро владање. Изречено 

је 8 васпитних мера: 4 

опомене разредног старешине 

и такође 4 укора разредног 

старешине. 

 

2. Договор око израде 

Извештаја о релизацији 

годишњег плана рада 

  

Постигнути су очекивани и 

охрабрујући резултати.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор: Мирослава Бриндза  

Чланови: Кобрехел Ленке, Вашархељи Силвија, Ева Францишковић, Туруш Б. Рената, Кривек Ема, 

Снежана Глигорић, Љиљана Радојчић, Светлана Михајловић, Даниела Летовић, Ксенија П. Џелебџић 

 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 5 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 
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1.Избор 

руководиоца 

Разредног већа 2. 

разреда 

28.8.2020 Централни 

објекат 

За  координатора Разредног 

већа изабрана је Мирослава 

Бриндза.  

 

Израда плана рада 

већа за школску 

2020/2021. год. и 

измене у школском 

програму 

  Заједничко  доношење 

плана рада Већа – 

планирани број састанака . 

Поделили смо задужења у 

вези израде глобалних и 

оперативних планова. 

 

Препорука је да се 

критеријуми оцењивања 

изједначе на нивоу актива. 

Исходи да се фокусирају 

на постигнућа ученика. 

 

Израда личног 

плана стручног 

усавршавања 

  Сваки члан Већа доставља  

свој лични план стручног 

усавршавања за школску 

2020/2021. годину. 

 

2.Анализа резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске мере 

на крају 1. квартала 

26.10.2020 Централни 

објекат 

Анализа иницијалног 

тестирања. 

Учитељи су изнели своја 

мишљења о досадашњим 

резултатима и тешкоћама у 

настави.  

Написан је извештај 

разредног већа 2. разреда 

на крају првог квартала, на 

основу ког су остали 

чланови већа дискутовали, 

те исти усвојили. 

Мере и акције за 

побољшање успеха 

и владања 

   Родитељи треба да се 

обавесте о резултатима 

васпитно-образовног рада  

на  родитељском састанку.   

Појачати рад на усменом и 

писменом изражавању и 

развијању логичког 

закључивања. 

3.Анализа резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске мере 

на крају 1. 

полугодишта 

 

21.12.2020. Онлајн 

платформа 

Родитељи треба да се 

обавесте о резултатима 

васпитно-образовног рада  

на  родитељском састанку.   

 Написан је извештај 

Разредног већа 2. разреда 

на крају првог 

полугодишта. На основу 

ког су остали чланови већа 

дискутовали, те исти 

усвојили. 

Договор око 

набавке уџбеника за 

наредну школску 

годину 

01 - 19 

март, 2021 

 Одељењске старешине 

добиле су списак уџбеника 

за предстојећу школску 

годину,  

Анкетирани су  родитељи. 

Прибављени су подаци о 

ученицима којима следују 

бесплатни уџбеници. 

4.Анализа резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске мере 

на крају 3. квартала 

01.04.2021. Онлајн 

платформа 

. Договор о изради 

критеријумских тестова. 

Анализа успеха ученика у 

учењу и владању и 

остварености исхода у 

оквиру сваког одељења. 

Написан је извештај 

разредног већа 2.разреда 

на крају 3. квартала, на 

основу ког су остали 

чланови већа дискутовали, 

те исти усвојили. 

Преношење 

информација са 

Педагошког 

колегијума 

  Члановима актива 

прослеђују  се информације 

добијене од стране управе 

школе у Педагошком 

колегијуму. 

Сваки учитељ ће 

обавестити родитеље о  

запажањима и потребним 

даљим корацима. 

5.Анализа 

успешности 

ученика  на крају 

школске године и 

анализа васпитно-

образовног рада 

22.06.2021. Централни 

објекат 

Анализа успеха ученика у 

учењу и владању и 

остварености исхода у 

оквиру сваког одељења 

Написан је извештај 

разредног већа 2. разреда 

на крају другог 

полугодишта, на основу 

ког су остали чланови већа 

дискутовали, те исти 
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усвојили. 

Израда извештаја о 

раду Већа током 

школске године 

   Израђује се извештај о раду 

Већа током школске године 

на основу претходних 

извештаја. 

Извештај су анализирали и 

усвојили остали чланови 

Већа. 

Мере за 

унапређење рада 

Учитељи  су на састанцима актива  разменили своја искуства  везана за васпитно  

образовни процес. Као помоћ у раду послужило нам је стечено знање са обука и 

семинара којима смо присуствовали. 

Анализирали смо резултате иницијалног, критеријумског и годишњег   теста. На 

основу упоредних анализа  увидели смо у којим областима је потребно унапредити  

рад. 

Актив је добро сарађивао и овакав вид сарадње ћемо наставити и следеће школске 

године. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 3.  РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада : Svanner Ildikó 

Чланови : Ангела Ковачевић,  Илонка Буљовчић, Маја Дамњановић, Слађана Гагић, Ирса Исић,  Ксенија 

Џелебџић, Torma Tünde, Svanner Ildikó, Jeszenszkу Gábor  

Број планираних састанака: Планирано је 5 састанака. 

Број реализованих састанака:Реализовано 5 састанака. 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД) ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА 

(ЗАПАЖАЊА) 

ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

1.Избор руководиоца – 

председника Актива 

2. Доношење Плана рада већа за 

школску 2020/2021. год. 

3. Подела обавеза и задужења 

4. Процена опремљености 

ученика уџбеницима потребним 

за рад 

5. Опремљеност наставним 

средствима и материјали 

потребни за наставу 

6. Проучавање стандарда 

постигнућа-образовног 

стандарда за крај првог циклуса 

образовања и васпитања и 

исхода 

7. Договор о изради глобалних и 

оперативних планова 

8. Тумачење Правилника о 

оцењивању ученика 

9. Утврђивање минималних 

захтева за све разреде у 

оцењивање ученика 

10. Предлози за план стручног 

усавршавања 

11. Допуњавање личног 

наставничког портфолија 

12. Договор око иницијалних 

тестирања ученика 

28. 08. 

2020. 

 

Централни 

објекат 

Поделили смо 

задужења у вези израде 

глобалних и 

оперативних радова. 

Саставили смо 

иницијалне тестове. 

 

Препорука је да 

се критеријум 

оцењивања 

изједначи на 

нивоу актива. 

Исходи да се 

фокусирају на 

постигнућа 

ученика. 

 

 

2. 1. Извештај о реализацији 

програма рада на крају првог 

квартала. 

2. Анализа успеха у трећим 

разредима на крају првог 

квартала. 

3. Договор око начина помоћи 

ученицима који теже прате 

наставу, због неразумевања 

језика. Материјали из 

математике, српског језика и 

природе и друштва за ове 

ученике би се израдили уз помоћ 

колега 

26. 1

0. 2020. 

Централни 

објекат 

Анализа иницијалног 

тестирања. 

Учитељи су изнели 

своја муишљења о 

дошадашњим 

резултатима и 

тешкоћама у настави. 

Договор о 

диференцираној и 

индивидуализованој 

настави унутар 

одељења. 

Сваки учитељ ће 

обавестити 

родитеље о 

својим 

запажањима и 

потребним даљим 

корацима. 
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2. 1. Извештај о реализацији 

програма рада на крају првог 

полугодишта. 

2. Анализа успеха у трећим 

разредима на крају првог 

полугодишта. 

3. Договор око начина помоћи 

ученицима који теже прате 

наставу, због неразумевања 

језика. Материјали из 

математике, српског језика и 

природе и друштва за ове 

ученике би се израдили уз помоћ 

колега. 

21. 1

2. 2020. 

Онлајн 

платформа 

Договор о изради 

критеријумских 

тестова. 

Анализа успеха 

ученика у учењу и 

владању и 

остварености исхода у 

оквиру сваког 

одељења. 

Појачати рад на 

усменом и 

писменом 

изражавању и 

развијање 

логичког 

закључивања. 

1. 1. Извештај о реализацији 

програма рада на крају трећег 

квартала. 

2. Анализа успеха у трећим 

разредима на крају трећег 

квартала . 

3. Избор уџбеника за четврти 

разред У 2021/2022 шк.год. 

1. 4. 

2021. 

Онлајн 

платформа 

Договор о изради 

критеријумских 

тестова. 

Анализа успеха 

ученика у учењу и 

владању и 

остварености исхода у 

оквиру сваког 

одељења. 

Сваки учитељ ће 

обавестити 

родитеље о 

својим 

запажањима и 

потребним даљим 

корацима. 

1. 1.Анализа успеха ученика на 

крају школске године; 

2. Владање и васпитно- 

дисциплинске мере; 

3. Извештај за Разредно веће 

трећег разреда. 

 

22. 6. 

2021. 

Централни 

објекат 

Анализа успеха 

ученика у учењу и 

владању и 

остварености исхода у 

оквиру сваког 

одељења. 

Постигнут успех 

ученика не 

показује реалну 

слику њиховог 

знања. 

 

Мере за унапређење рада: Учитељи су стекли искуство о ИКТ компетенцијама, јер су разменили 

своја искуства о одржаним дигиталним часовима. Као помоћ у раду 

послужила нам је стечено знањеи са обука “ Српски као страни језик” 

,“Формативно оцењивање и његова примена у дигиталним окружењу” 

и ” Обука за наставу оријентисану ка исходима учења”. 

Појачана је сарадња између учитеља и родитеља. 

Анализирали смо  годишњи  тест. 

Актив је професионално срађивао и овакав вид сарадње ћемо 

наставити и следеће школске године. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

Координатор: Шили Силвија 

Чланови разредног већа: Пољаковић Кираљ Ђенђи, Зораје Илдико, Мезеи Лидија, Гал Ангела, Нина 

Ждеро, Татјана Халиловић, Сенка Рожумберски, Мирослава Бриндза, Ката Нађ Варга 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 5 

ТЕМЕ 

(ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА 

(ЗАПАЖАЊА) 

ВРЕДНОВАЊЕ, ПРЕПОРУКЕ 

Предлог о 

усвајању плана 

рада Већа за 

школску 

2020/2021. год. 

 

31. август, 

2020. 

Онлајн 

платформа 

Заједничко  доношење 

плана рада Већа – 

планирани број састанака. 

 

Усвојен jе план радa за 2020/2021 

школску годину. 

Организација 

рада 

ученичких 

секција  

31. август, 

2020. 

Онлајн 

платформа 

Сви чланови су 

изпалнирали секције. 

Ликовна секција (3 разреда), 

Језичка секција (1 учитељ), 

Информатичка секција (3 

разреда) 

Опремљеност 

наставним 

средствима и 

материјали 

потребни за 

наставу и 

ваннсатавне 

активности 

31. август, 

2020. 

Онлајн 

платформа 

Већина ученика је 

набавио уџбенички 

комплет за 4. разред.. 

Неки ученици немају 

могућности за праћење 

онлајн наставе. 

Чекамо безплатне уџбенике. 

„Ученички динар“ за фотокопир 

папир. 

Утврђивање 

минималних 

захтева за све 

разреде у 

оцењивању 

ученика.Тумач

ење 

Правилника о 

оцењивању 

ученика 

31. август, 

2020. 

Онлајн 

платформа 

Свако има Правилник 

оцењивања и стандарде 

учења. Разговор о броју и 

квалитету оцена у 

традиционалном и у 

онлајн настави. 

Број задатака на тестови 

смањени, планови урађени. 

Анализа 

постојешћих 

иницијалних 

тестова, 

припрема за 

тестирање у 

првим 

недељама 

септембра 

31. август, 

2020. 

Онлајн 

платформа 

Тестове прилагодити за 

30 минута. Наставни 

планови за ванредне 

ситуације. 

Прилагодили смо већ постојеће 

иницијалне тестове. 

Предлози 

(онлајн 

семинари) за 

план стручног 

усаврђшавања 

31. август, 

2020. 

Онлајн 

платформа 

Према предлогу Стручне 

службе изабрали смо 

вебинаре (онлајн 

семинаре). 

План је написан у извештају 1. 

састанка. 

Корелација 

наставних 

29. 

октобар, 

Онлајн 

платформа 

Редослед прераде и 

усвајање садржаја су 

Због епидемиолошке ситуације 

ове школске године у одељењима 
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садржаја и 

уједначавање 

метода рада 

 

2020. уједначене, сви радимо по 

програму наставе и учења 

за рад у ванредним 

ситуацијама. Одељења на 

мађарском наставном 

језику користе планове 

добијене од Нациналног 

Савета Мађара. Према 

овим плановима се 

снимају актуелни онлајн 

часови за ђаке. 

4/1, 4/2 и 4/3 се води настава у 

две групе, и сви радимо 30 

минутним часовима, који нам 

скраћују могућност групних 

радова и педосредне сарадње 

деце. 

Примери добре 

праксе у 

онлајн настави 

– презенације 

корисних 

дидактичких 

апликација 

29. 

октобар, 

2020. 

Онлајн 

платформа 

Сви чекамо да се 

прикључимо у школски 

систем за Гугл учионице. 

Највећи проблем је да 

ученици не знају 

самостално да користе 

онлине учионице. Треба 

посветити време за 

обучавање деце. 

Свако од нас користи више или 

мање дидактичких апликација. 

Испробали смо Гугл анкете, 

Кахут и неке сличне апликације 

везано за квизеве. 

Вредновање 

успеха ученика 

29. 

октобар, 

2020. 

Онлајн 

платформа 

Вредновање ученика се 

врши по станадарима 

учења, али важно је 

урачунати и труд ученика 

(формативно оцењивање), 

који га даље мотивише. 

Важно би било и сваки ученик 

има оцену за усмени одговор. 

Анализа 

успешности 

ученика у 

процесу учења 

(инклузија, 

диференцијаци

ја) 

29. 

октобар, 

2020. 

Онлајн 

платформа 

Први квартал је завршило 

92% ученика са 

позитивним успехом. Сви 

имају примерно владање, 

двоје нису оцењена. Осам 

ученика учи 

индивидуализацијом и 

четири ђака имају 

израђен ИОП план из 

више предмета. 

 

Анализа је написана у извештају 

2. састанка. 

Планирање 

радионица са 

родитељима, 

пројектна 

настава 

12. јануара 

2021. 

Онлајн 

платформа 

Ове школске године 

нисмо могли планиране, 

уобичајне радионице да 

организујемо, због 

актуелне епидемиолошке 

ситуације. 

Пројектву наставу као методу 

користимо ради дубљег и ширег 

разумевања градива из више 

предмета. 

Извештај о 

раду 

Педагошког 

колегијума 

12. јануара 

2021. 

Онлајн 

платформа 

Педагошки колегијум има 

своју Вибер групу, где 

добијамо информације, 

поруке које председници 

разредних и стручних 

већа континуирано 

проследе члановима 

актива. 

Састанак Колегијума је планиран 

за средину јануара. 

 

Успешност на 

допунској 

настави 

12. јануара 

2021. 

Онлајн 

платформа 

Успешност допунске 

наставе је мања од 

очекиваног, то показује и 

број ученика са 

негативним успехом, који 

Тешко је организовати у школи 

допунске часове, јер баш она 

одељења раде у две групе, где 

имамо ђаке са негативним 

оценама. 
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броји седам (ученика), то 

је 5,1%. 

Припреме за 

такмичења 

ученика – 

анализа 

каталога 

такмичења и 

сморти за 

актуелну 

школску 

годину 

12. јануара 

2021. 

Онлајн 

платформа 

Прегледали смо 

планиране смотре и 

талмичења у Каталогу. 

Планирамо учествовање 

на такмичењима, али 

нисмо упознати још на 

временом и начином 

рада. 

Ученике ћемо припремити 

слично као прошле године, 

користимо задатке и материјале 

које смо сакупили са такмичења 

предходних година. 

Анализа 

успешности 

ученика у 

процесу учења 

. 

1. април. 

2021. 

Централна 

школа 

Са позитивним успехом 

завршило је 127 ученика , 

са недовољним успехом 

је 7 ученика. 

Индивидуализацију има 7  

ученика. А по ИОП-у 

ради 5 ученика. 

Анализа је написана у извештају 

4. састанка. 

Планирање и 

реализовање 

посете 

наставника у 

четвртим 

разредима – 

увод у 

предмете 

виших разреда 

1. април. 

2021. 

Централна 

школа 

На Педагошком 

Колегијуму (29.3.2021.) 

смо донели одлуку да 

наставници виших 

разреда треба да остваре 

посету у четвртим 

разредима (у свим 

објектима школе). 

Посете и часови – увод у 

предмете, ће се организовати у 

мају месецу.  

Разговор о 

планираним 

излетима и 

екскурзијама   

1. април. 

2021. 

Централна 

школа 

Због епидемиолошке 

ситуације ове школске 

године нисмо 

организовали екскурзије 

и излете. 

- 

Анализа до 

сада 

коришћеник 

уџбеника и 

наставних 

средстава, 

избор 

уџбеника за 

наредну 

школску 

годину, списак 

потреба за 

наредну 

школску 

годину  

1. април. 

2021. 

Централна 

школа 

Будући петаци су добили 

списак уџбеника и радних 

свеска које су изабрали 

предметни наставници. 

Ученици и њихови родитељи су 

обавештени са начином 

поручивања тиџ преко школе 

(могуће плаћање на три рате). 

 

Анализа 

планова О-В 

рада  

1. април. 

2021. 

Централна 

школа 

Са минималним 

одступањем одржани су 

сви часови наставе и у 

оквиру њих реализовано 

је планирано наставно 

градиво.  

Заједнички је констатовано да су 

активности везане за План 

наставе и учења реализоване. 

Анализа 1. април. Централна Користићемо већ Ученици кијо уче пу ИОП-у 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

106 

 

постојешћих 

критеријумски

х тестова, 

припрема за 

тестирање у 

јуну 

 

2021. школа постојеће критеријумске 

тестове, али број задатака 

ћемо смањити због 

скраћених часова. Рок 

реализаје и зраде 

спецификације тестова је 

крај школске године (до 

22. јуна).  

добијају посебне тестове у 

складу са полугодишњим 

индивидуалном плану. 

Подношење 

извештаја о 

раду актива у 

протеклој 

школској 

години и 

предлог тема 

за наредну 

школску 

годину  

 

1. јула 

2021. 

Централна 

школа 

Анализирали смо 

извештаје састанака и 

према плану рада 

разредног већа 4. разреда 

за школску 2020/2021. 

годину сачинили смо 

извештај о раду актива. 

Предлог теме за наредну 

годину је дигитално 

описмењавање и 

оспособљавање ученика 

четврих разреда за 

кориштење Гугл 

учионица и Гугл мета. 

Сарадња и изпомоћ између 

чланова актива је за похвалу. 

 

Анализа 

планова О-В 

рада  

 

 

1. јула 

2021. 

Централна 

школа 

У оквиру реализованих 

часова је реализовано 

планирано наставно 

градиво. 

Заједнички је констатовано да су 

активности везане за План 

наставе и учења реализоване. 

Успешност 

инклузивног 

рада и 

предлози за 

даље 

1. јула 

2021. 

Централна 

школа 

Четири ученика учи 

индивидуализацијом и 

девет ђака имају израђен 

ИОП план из једног или 

више предмета. 

У другом полугодишту више 

ђака је прешло на ИОП планове, 

после анализе (уз помоћ Сручне 

службе школе) њихових 

способности, напредка и 

критеријуме петог разреда. 

Актуелна 

питања 

1. јула 

2021. 

Централна 

школа 

Сваки учитељ четврог 

разреда треба са 

психолозима школе да 

допуне картоне ученика, 

које су потребне за 

сачињавање одељења у 

петом разреду. 

Чланови актива су добили 

термине за разговор у Сручној 

служби школе. 

 

Мере за 

унапређење 

рада 

Учитељи су стекли искуство о ИКТ  јер су разменили своја искуства о одржаним онлајн - 

мет часовима. Као помоћ у раду послужила нам је стечено знање  са обуке “Дигитална 

учионица“. На основу упоредних анализа  увидели смо да је дигитално описмењавање 

веома важно код ученика и код учитеља.  

Анализирали смо резултате иницијалног, критеријумског и годишњег теста.  

Актив је лепо сарађивао и овакав вид сарадње ћемо наставити и следеће школске године. 
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3.8.2 Стручно веће учитеља продуженог боравка 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 

ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада стручног већа: Зорка Куљић 

Чланови стручног већа: Изабела Пејовић, Весна Рудић, Тимеа Чикош 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 5 

ТЕМЕ  

(ДНЕВНИ РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА 

(ЗАПАЖАЊА) 

ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Доношење Плана рада 

стручног већа 

продуженог боравка  

28.8.2020. Централни 

школски 

објекат 

Чланови већа су 

саставили и усвојили 

Програм рада 

продуженог боравка за 

школску 2020/2021. 

годину.                             

Садржаје, теме и образовна 

постигнућа која су 

прописана Наставним 

планом и програмом за 

одређени разред 

реализовали су учитељи у 

продуженом боравку,  

 у договору са учитељима 

који раде у редовној 

настави. 

Извештај о раду 

продуженог боравка 

на крају 1. квартала 

школске 2020/2021. 

године 

Сарадња са 

родитељима 

 

27.10.2020. Онлајн 

платформа 

Образовни садржаји 

планирани за 1. 

квартал су успешно 

реализовани у 

договору са 

учитељима  1. и 2. 

разреда који раде у 

редовној настави.  

Деца су успешно обављала 

своје обавезе.  

Имали смо континуирану и 

коректну сарадњу са 

родитељима ученика. 

 

Извештај о раду 

продуженог боравка 

на крају 1. 

полугодишта школске 

2020/2021. године 

 

21.12.2020. Онлајн 

платформа 

Поднет је  извештај о 

раду продуженог 

боравка у 1. 

полугодишту.  

Самосталним радом 

ученици у боравку имали 

су могућност да усвајају 

знања, вештине и навике уз 

стручно – педагошку помоћ 

учитеља. 

Разматрање успеха и 

дисциплине на крају 3. 

квартала  

Договор са учитељима 

1. и 2. разреда око 

израде  

задатака за ученике 

који се образују по 

ИОП-у или 

индивидуализовано 

1.4.2021. Онлајн 

платформа 

Ученици су поштовали 

правила рада боравка.  

Помоћ учитељима 1. и 

2. разреда  у 

реализацији 

планираних садржаја 

за ученике којима је 

била потребна додатна 

образовна подршка. 

Били су спремни  на 

договор и сарадњу. 

Остврена сарадња је 

највише користила деци 

којима је била потребна 

додатна образовна 

подршка. 

Евалуација и анализа 

рада продуженог 

боравка на крају 

школске 2020/2021. 

године 

Писање извештаја 

рада стручног већа 

продуженог боравка 

22.6.2021. Централни 

објекат 

Боравак је поднео 

извештај о раду на 

крају школске 

2020/2021. године. 

Деца су успешно 

обављала своје 

обавезе.  

Договорен је термин 

писања извештаја 

стручног већа.  

Деца су у боравку кроз 

разне садржаје и 

активности развијала 

смисао за тимски рад, 

толеранцију, разне технике 

учења, рационално 

планирање и коришћење 

времена, самосталност и 

уредност. 

Ученици који су се 
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 образовали  по ИОП-у или 

индивидуализовано 

усвајали су програм према 

својим могућностима. 

Мере за унапређење 

рада 

Од велике користи у раду са децом је међусобна сарадња  и размењивање 

мишљења, идеја за различите активности, нарочито у област слободних 

активности. Тимски рад у процесу образовно-васпитног рада.Да би унапредили 

образовно-васпитни процес  потребно је усавршити употребу информационо-

комуникационих технологија. 

У случају да се програм рада продуженог боравка остварује  у фискултурној сали 

и наредне школске године ( због епидемиолошких мера ), предлог је да се уреди 

двориште иза фискултурне сале за потребе боравка. 

 

3.8.3 Стручна већа за разред- други циклус 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада: Милан Павић 

Чланови: Мариа Маргит, Јолана Гунић, Анико Бајус, Далиборка Буквић, Етел Зуберец, Дамир 

Ишпановић, Милан Павић 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 5 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД) ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА 

(ЗАПАЖАЊА) 

ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Дневни ред седнице: 

1. Подела задужења у тиму 

2. Израда плана рада већа за 

школску 2020/2021. годину и 

измене у школском програму 

3. Договор око реализације 

ђачке екскурзије и 

састављање плана 

4. Израда личног плана 

стручног усавршавања 

5. Разно 

25. VIII 2020. 

године у 

12 часова 

Просторије 

школе 

Чланови већа су 

били помало 

скептични када је у 

питању начин 

спровођења наставе. 

Такође, чланови већа 

су дискутовали о 

изради личног плана. 

Чланови већа су 

се договорили о 

сарадњи током 

школске године. 

Што се тиче 

личног плана, 

договор је био да 

сваки члан већа 

састави лични 

план у оквиру 

стручног већа ком 

припада. 

2. Дневни ред седнице: 

1. Анализа резултата 

образовно-васпитног рада и 

васпитно-дисциплинске мере 

на крају првог квартала 

2. Мере и акције за 

побољшање успеха и владања 

3. Разно 

29. X 2020. 

године у 

11.15 часова 

Просторије 

школе 

Чланови већа 

дискутовали су о 

проблемима 

комбинованог 

модела наставе. 

Закључили су да се 

ученици не сналазе 

добро у оваквом 

виду наставе. 

Чланови већа су 

се договорили да 

ће више 

мотивисати 

ученике. 

2. Дневни ред седнице: 

1. Анализа резултата 

образовно-васпитног рада и 

васпитно-дисциплинске мере 

на крају првог полугодишта 

2. Мере и акције за 

побољшање успеха и владања 

3. Разно 

22. XII 2020. 

године у 

12.30 часова 

Просторије 

школе 

Чланови већа су 

закључили да је 

успех ученика на 

полугодишту веома 

лош, те да ће већина 

ученика имати 

лошији успех него 

што је очекиван. 

Такође сматрају да и 

родитељи треба да 

Чланови већа су 

разматрили о 

имплементирању 

нових метода, а 

све то у циљу 

веће мотивације 

ученика. Сви се 

једногласно 

слажу да сарадња 

са родитељима 
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буду ангажованији. мора бити 

учесталија. 

1. Дневни ред седнице: 

1. Анализа резултата 

образовно-васпитног рада и 

васпитно-дисциплинске мере 

на крају трећег квартала 

2. Мере и акције за 

побољшање успеха и владања 

3. Разно 

1. IV 2021. 

године у 18 

часова 

Просторије 

школе 

Чланови већа су 

закључили да се 

види благи напредак 

у успеху ученика. 

Чланови већа се 

слажу да треба 

наставити са 

мотивацијом 

ученика. 

1. Дневни ред седнице: 

1. Анализа резултата 

образовно-васпитног рада и 

васпитно-дисциплинске мере 

на крају школске године 

2. Израда извештаја о раду 

већа током године 

3. Разно 

23. VI 2021. 

године у 19 

часова 

Просторије 

школе 

Чланови већа 

закључили су да 

комбииновани модел 

у настави 

дефинитивно није 

добар, те да су се у 

овој школској години 

ученици најлошије 

снашли. 

Чланови већа 

изразили су наду 

да ће у наредној 

школској години 

настава бити 

редовна.  

Мере за унапређење рада: Током ове школске године проблем је био комбиновани модел наставе, 

приликом којег су чланови већа били мање у контакту. И поред тога, веће 

је успешно функционисало. 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада разредног већа: Жужана Кокић Дели 

Чланови разредног већа: Наталија Тадић, Милица Чубрило, Золтан Бало, Анамарија Влаховић Косо, 

Бетина Куњи 

Број планираних састанака: 6 

Број реализованих састанака: 6 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Избор 

руководиоца 

Разредног већа 6. 

разреда 

28.8.2020 Централни 

објекат 

За Председника Разредног већа 

једногласно је изабрана 

наставница немачког језика 

Жужана Кокић Дели, док су 

остала задужења међусобно 

делегирана. 

Потребно је 

придржавати се 

поделе задужења у 

Тиму ради што 

ефикаснијег рада, 

што су чланови 

Већа и чинили 

током читаве шк. 

године. 

Израда плана рада 

већа за школску 

2020/2021. год. и 

измене у 

школском 

програму 

28.8.2020 Централни 

објекат 

Сви чланови Разредног већа 

заједнички  доносе план рада 

Већа – планирани број 

састанака и оквирни дневни ред 

истих, те попуњен образац 

прослеђују Стручној служби. 

Потребно је 

придржавати се 

донесеног плана 

Већа ради што 

ефикаснијег рада, 

што су чланови 

Већа и чинили 

током читаве шк. 

године. 

Преношење 

информација са 

Педагошког 

колегијума 

28.8.2020 Онлајн 

платформа 

Председница већа активно 

прослеђује члановима 

информације добијене од 

стране управе школе у 

Чланови су увек 

обавештени о 

актуелним 

дешавањима и 
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Педагошком колегијуму. упутствима и 

поступају у складу 

са истим. 

Анализа резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 1. 

квартала 

5.11.2020 Централни 

објекат 

На почетку школске године у 

одељењима 6. разреда је било 

укупно 118 ученика, а на крају 

првог квартала имамо такође 

118 ученика. Број ученика на 

мађарском наставном језику је 

55,а на српском 63,од чега 66 

девојчица и 52 дечака.Са 

позитивним успехом квартал је 

завршило 106 ученика, а са 

негативним њих 12. 

Председница већа 

сачинила је 

Извештај разредног 

већа 6. разреда на 

крају првог 

квартала, на основу 

ког су остали 

чланови већа 

дискутовали, те 

исти усвојили. 

Мере и акције за 

побољшање 

успеха и владања 

5.11.2020 Централни 

објекат 

Веће се сложило да родитељи 

треба да се обавесте о 

резултатима васпитно-

оразовног рада као и 

дисциплинским 

проблемима.Такође треба да им 

се усмери пажња да поведу 

бригу о учењу и владању своје 

деце. Веће се сложило да је 

помоћ и боља сарадња 

родитеља са ОС неопходна за 

напредовање у учењу и 

владању ученика. 

Сваки одељенски 

старешина 

обавестио је 

родитеље о својим 

запажањима и 

потребним даљим 

корацима 

Анализа резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 1. 

полугодишта 

23.12.2020. Централни 

објекат 

У првом полугодишту шести 

разред је похађао укупно 118 

ученик, 97 ученика је завршило 

полугодиште са позитивном 

оценом (82 %). Са одличним 

успехом 40 ученика, са 

врлодобрим успехом 36 

ученика и са добрим успехом 

21 ученика a са довољним 

успехом 1 ученик. Недовољан 

успех има укупно 21 ученика 

(17,8%).Неоцењена су 9 

ученика. 

Председница већа 

сачинила је 

Извештај разредног 

већа 6. разреда на 

крају првог 

полугодишта, на 

основу ког су 

остали чланови већа 

дискутовали, те 

исти усвојили. 

Мере и акције за 

побољшање 

успеха и владања 

23.12.2020. Централни 

објекат 

Чланови већа увидели су да је 

број ученика са недовољним 

успехом изузетно значајан, те 

ће у следећем полугодишту 

покушати да се оснажи сарадња 

са родитељима по овом питању, 

а ученицима ће се, на часовима 

одељенског старешине и 

индивидулано, скренути пажња 

на важност успеха у учењу, као 

и на добробити редовног 

похађања допунске наставе из 

проблематичних предмета. 

Одељењске старешине су 

приликом поделе ђачких 

књижица ученицима саопштиле 

Сваки одељенски 

старешина 

обавестио  је 

родитеље о својим 

запажањима и 

потребним даљим 

корацима. 
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термине допунске наставе 

током распуста и указале на 

важност похађања ових часова. 

Договор око 

набавке уџбеника 

за наредну 

школску годину 

фебруар, 2021 Онлајн 

платформа 

Одељенске старешине добиле 

су списак уџбеника за 

предстојећу школску годину, а 

предочена је и могућност 

набавке уџбеника преко школе. 

Такође су обавештени о 

могућности набавке бесплатних 

уџбеника. 

Одељенске 

старешине су 

успешно анкетирале 

родитеље о 

заинтересованости 

за набавку уџбеника 

преко школе, те 

прибавиле податке 

ученика којима 

следују бесплатни 

уџбеници. 

Изазови и решења 

током 

организације 

наставе на даљину 

29.3.2021. Онлајн 

платформа 

Од 29.3.2021. услед епидемије 

вируса и ванредног стања у 

држави, настава се одвија 

искључивo на даљину. 

(29.3.2021 – 19.4.2021) 

Одењенске 

старешине успешно 

су координирале 

процес наставе на 

даљуну током 

ванредног стања. У 

складу са тим, 

реализовани су сви 

планирани часови. 

Анализа резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 3. 

квартала 

5.4.2021 Онлајн 

платформа 

На крају трећег квартала 

школске 2020/2021. године у 

шест одељења шестог разреда 

било је укупно 117 ученика, 116 

је уписано на почетку школске 

године. Од поменутог броја 

ученика, 62 ученика похађа 

наставу на спрском наставном 

језику, а 55 на мађарском. 

Девојчица има 65, а дечака 52. 

Са позитивним успехом на 

крају трећег квартала било је 97 

ученика. 21 ученика је имало 

негативан успех, док је 14 

ученика било неоцењено на 

крају трећег квартала. 

Председница већа 

сачинила је 

Извештај разредног 

већа 6. разреда на 

крају трећег 

квартала, на основу 

ког су остали 

чланови већа 

дискутовали, те 

исти усвојили. 

Анализа 

успешности 

ученика  на крају 

школске године и 

анализа васпитно-

обеазовног рада 

јун, 2021 Централни 

објекат 

На почетку школске године у 

одељењима 6. разреда је било 

укупно 118 ученика, а на крају 

школске године има 116 

ученика. Број ученика на 

мађарском наставном језику је 

55, а на српском 61, од чега 63 

девојчица и 53 дечака.  

Са позитивним успехом годину 

је завршило 107 ученика (92%), 

а са негативним њих 9 (7,8%).  

Са одличним успехом 35 

ученика, са врлодобрим 

успехом 42 ученика и са 

добрим успехом 26 ученика a са 

довољним успехом 5 ученик. 

Недовољан успех има укупно 9 

Председница већа 

сачинила је 

Извештај разредног 

већа 6. разреда на 

крају другог 

полугодишта, на 

основу ког су 

остали чланови већа 

дискутовали, те 

исти усвојили. 
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ученика од тога 6 ученика 

понавља 6. разред.4 ученика је 

упућено на поправни испит. 

Неоцењен је 1 ученик. 

Израда извештаја 

о раду већа током 

школске године 

јун, 2021 Онлајн 

платформа 

Председница Већа израђује 

извештај о раду Већа током 

школске године на основу 

претходних извештаја и Плана 

рада Већа. 

Извештај су 

анализирали и 

усвојили остали 

чланови Већа. 

Мере за 

унапређење рада 

Наредне школске године потребно је задржати исти ниво сарадње и унапређивати је. 

Рад Већа био је ефикасан. 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада разредног већа: Чаба Ковач 

Чланови разредног већа: Ноеми Кираљ, Ана Хербут Хегедиш, Маја Прћић, Чаба Ковач, Ана Катић 

Број планираних састанака: 6 

Број реализованих састанака: 6 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Избор 

руководиоца 

Разредног већа 7. 

разреда 

28.8.2020 Централни 

објекат 

За Председника Разредног 

већа једногласно је изабрана 

наставница енглеског језика 

Чаба Ковач, док су остала 

задужења међусобно 

делегирана. 

Потребно је 

придржавати се поделе 

задужења у Тиму ради 

што ефикаснијег рада, 

што су чланови Већа и 

чинили током читаве 

шк. године. 

Израда плана рада 

већа за школску 

2020/2021. год. и 

измене у 

школском 

програму 

28.8.2020 Централни 

објекат 

Сви чланови Разредног већа 

заједнички  доносе план 

рада Већа – планирани број 

састанака и оквирни дневни 

ред истих, те попуњен 

образац прослеђују Стручној 

служби. 

Потребно је 

придржавати се 

донесеног плана Већа 

ради што ефикаснијег 

рада, што су чланови 

Већа и чинили током 

читаве шк. године. 

Израда личног 

плана стручног 

усавршавања 

28.8.2020 Централни 

објекат 

Сваки члан Већа доставља 

председници Већа свој 

лични плн стручног 

усавршавања за школску 

2020/2021 годину. 

Потребно је да до краја 

шк. године сви 

чланови Већа 

присуствују 

испланираним 

семинарима и обукама, 

што је делимично 

учињено услед 

ванредног стања у 

држави. 

Анализа 

резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 1. 

квартала 

30.10.2020 Централни 

објекат 

На почетку школске седми 

разред уписало и похађало је 

укупно 119 ученика, а на 

крају првог квартала имамо 

118 ученика, пошто се један 

ученик исписао из разреда 

7/2 ради пресељења у 

иностранство (те у даљем се 

не бележе његови подаци). 

Број ученика на српском 79, 

Председник већа 

сачинио је Извештај 

разредног већа 7. 

разреда на крају првог 

квартала, на основу 

ког су остали чланови 

већа дискутовали, те 

исти усвојили. 
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a на мађарском наставном 

језику је 39 ученика, од чега 

61 девојчица и 57 дечака.  

Број ученика са позитивним 

успехом је 105, са 

негативним успехом је 13. 

Мере и акције за 

побољшање 

успеха и владања 

30.10.2020 Централни 

објекат 

Веће се сложило да 

родитељи треба да се 

обавесте о резултатима 

васпитно-оразовног рада као 

и дисциплинским 

проблемима на предстојећем 

родитељском састанку. 

Такође треба да им се 

усмери пажња да поведу 

бригу о учењу и владању 

своје деце. Веће се сложило 

да је помоћ и боља сарадња 

родитеља са ОС неопходна 

за напредовање у учењу и 

владању ученика. 

Сваки одељенски 

старешина обавестио 

је родитеље о својим 

запажањима и 

потребним даљим 

корацима 

Изазови и решења 

током 

организације 

наставе на 

даљину, као и 

коришчење 

разних платформи 

за учење 

новембар - 

децембар, 

2020 

Онлајн 

платформа 

Од новембра поново услед 

епидемије вируса у држави, 

настава се одвија онлине 

(Google платформа, РТС 

часови, ТВ Панон, Вибер 

групе). 

Чланови Већа међусобно 

деле примере добре праксе, 

материјале, као и корисне 

алате које користе у свом 

наставном процесу.  

Одељенске старешине 

успешно су 

координирале процес 

наставе на даљуну 

током наставе на 

даљину. У складу са 

тим, реализовани су 

сви планирани часови. 

Потребно је међусобно 

се информисати и 

помогати током 

спровођења наставе на 

даљину, како би наст. 

процес био што 

квалитетнији, што је и 

учињено. 

Анализа 

резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 1. 

полугодишта 

22.12.2020. Онлајн 

платформа 

У првом полугодишту 7. 

разред је похађало укупно 

118 ученика. Број ученика на 

мађарском наставном језику 

је 39, а на српском 79, од 

чега 61 девојчица и 57 

дечака. 98 ученика је 

завршило полугодиште са 

позитивном оценом. 

Недовољан успех има 

укупно 20 ученика.  

Председник већа 

сачинио је Извештај 

разредног већа 7. 

разреда на крају првог 

полугодишта, на 

основу ког су остали 

чланови већа 

дискутовали, те исти 

усвојили. 

Мере и акције за 

побољшање 

успеха и владања 

22.12.2020. Онлајн 

платформа 

Чланови већа увидели су да 

је број ученика са 

недовољним успехом 

изузетно значајан, те ће у 

следећем полугодишту 

покушати да се оснажи 

сарадња са родитељима по 

Сваки одељенски 

старешина обавестио  

је родитеље о својим 

запажањима и 

потребним даљим 

корацима. 
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овом питању, а ученицима 

ће се, на часовима 

одељенског старешине и 

индивидулано, скренути 

пажња на важност успеха у 

учењу, као и на добробити 

редовног похађања допунске 

наставе из проблематичних 

предмета. Одељењске 

старешине су приликом 

поделе ђачких књижица 

ученицима саопштиле 

термине допунске наставе 

током распуста и указале на 

важност похађања ових 

часова. 

Договор око 

набавке уџбеника 

за наредну 

школску годину 

01 - 19 март, 

2021 

Централна 

школа и 

онлајн 

платформа 

Одељенске старешине 

добиле су списак уџбеника 

за предстојећу школску 

годину, а предочена је и 

могућност набавке уџбеника 

преко школе. Такође су 

обавештени о могућности 

набавке бесплатних 

уџбеника. 

Одељенске старешине 

су успешно анкетирале 

родитеље и 

заинтересованости за 

набавку уџбеника 

преко школе, те 

прибавиле податке 

ученика којима следују 

бесплатни уџбеници. 

Изазови и решења 

током 

организације 

наставе на 

даљину, као и 

коришчење 

разних платформи 

за учење 

15. март – 19. 

април, 2021 

Онлајн 

платформа 

Од 15.03.2021. поново услед 

епидемије вируса у држави, 

настава се одвија онлине 

(Google платформа, РТС 

часови, ТВ Панон, Вибер 

групе). 

Чланови Већа међусобно 

деле примере добре праксе, 

материјале, као и корисне 

алате које користе у свом 

наставном процесу.  

Одењенске старешине 

успешно су 

координирале процес 

наставе на даљуну 

током наставе на 

даљину. У складу са 

тим, реализовани су 

сви планирани часови. 

Потребно је међусобно 

се информисати и 

помогати током 

спровођења наставе на 

даљину, како би наст. 

процес био што 

квалитетнији, што је и 

учињено. 

Прикупљање 

података о 

ученицима који 

немају могућност 

праћења наставе 

на даљину 

после 15. 

марта, 2021 

Онлајн 

платформа 

Председница Већа 

прослеђује осталим 

члановима табелу у коју је 

било потребно уписати име 

и презиме ученика који не 

поседују интернет, 

рачунар/телефон/таблет за 

праћење рада на даљину. 

Подаци су успешно 

прикупљени и 

сумирани. 

Анализа 

резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 3. 

01.04.2021. Онлајн 

платформа 

На крају 3. квартала 7. 

разред је похађало укупно 

118 ученика. Број ученика на 

мађарском наставном језику 

је 39, а на српском 79, од 

чега 61 девојчица и 57 

дечака.  

Председник већа 

сачинио је Извештај 

разредног већа 7. 

разреда на крају 3. 

квартала, на основу 

ког су остали чланови 

већа дискутовали, те 
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квартала исти усвојили. 

Преношење 

информација са 

Педагошког 

колегијума 

15. март – 19. 

април, 2021  

као и током 

целе школске 

године 

Онлајн 

платформа 

Председница већа активно 

прослеђује члановима 

информације добијене од 

стране управе школе у 

педагошком колегијуму 

(распоред часова, надокнада 

часова, начин оцењивања) 

Чланови су увек 

обавештени о 

актуелним 

дешавањима и 

упутствима и 

поступају у складу са 

истим. 

Анализа 

успешности 

ученика  на крају 

школске године и 

анализа васпитно-

обеазовног рада 

24 јун, 2021 Онлајн 

платформа 

На почетку школске године 

у одељењима 7. разреда је 

било укупно 119 ученика, а 

на крају школске године има 

117 ученика. Број ученика на 

мађарском наставном језику 

је 39, а на српском 78, од 

чега 60 девојчица и 57 

дечака.  

Просек разреда на крају 

другог полугодишта: 7а: 

3.71,    7б: 3.81,    7/2: 4.04,    

7/3: 3.93,    7/4: 4.13 

Са позитивним успехом 

школску годину и седми 

разред је завршило 113 

ученика, а са негативним 4.  

Два ученика понављају 

разред. 

Председника већа 

сачинио је Извештај 

разредног већа 7. 

разреда на крају другог 

полугодишта, на 

основу ког су остали 

чланови већа 

дискутовали, те исти 

усвојили. 

Израда извештаја 

о раду већа током 

школске године 

јун, 2020 Онлајн 

платформа 

Председник Већа израђује 

извештај о раду Већа током 

школске године на основу 

претходних извештаја и 

Плана рада Већа. 

Извештај су 

анализирали и 

усвојили остали 

чланови Већа. 

Мере за 

унапређење рада 

Наредне школске године потребно је задржати исти ниво сарадње и унапређивати је. 

Иако је комуникација током наставе на даљину била отежана, чланови су успели да 

искомуницирају важне информације путем онлајн платформи и рад Већа био је 

ефикасан. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада разредног већа: Александра Ступар Брујић  

Чланови разредног већа: Милица Огњеновић, Симонида Ђорђевић, Кристина Антал Динчић, Јухас 

Шандор, Флоријан Карољ Лошоњц 

Број планираних састанака: 6 

Број реализованих састанака: 6 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ

, ПРЕПОРУКЕ 

I САСТАНАК: 

1. Подела задужења 
у тиму 

2. Израда плана 
рада већа за 

школску 

2020/2021. годину 

и измене у 

школском 

програму 

3. Извештај са 
састанка 

Педагошког 

колегијума 

4. Мере превенције 

и заштите 

наставника и 

ученика током 

пандемије вируса 

COVID-a 19. 

5. Састављање 
програма за Дечју 

недељу 

6. Договор око 
реализације ђачке 

екскурзије и 

састављање плана 

7. Израда личног 
плана стручног 

усавршавања 

8. Разно 

24.8.2020. у 

17:00  

часова 

Просторије 

школе 

Чланови су се једногласно 

сложили око поделе задужења 

унутар тима. Веће је израдило 

план рада за школску 2020/21. 

годину.  

Председник већа известио је 

чланове о темама о којима је 

било речи на састанку 

Педагошког колегијума 

одржаног раније тог дана. 

Испланиран је програм за Дечју 

недељу, те је израђен план 

активности за овај догађај. 

Разредно веће је саставило и 

план екскурзије са током 

екскурзије и описом планираних 

дестинација за посету. 

Чланови већа договорили су се 

око израде личног плана 

стручног усавршавања. 

На самом крају састанка, 

председник Разредног већа 

поделио је члановима план 

часова одељењског старешине. 

 

Потребно је 

придржавати се 

поделе задужења 

у тиму ради што 

ефикаснијег 

рада, што су 

чланови Већа и 

чинили током 

читаве шк. 

године. 

Чланови су увек 

били обавештени 

о актуелним 

дешавањима и 

упутствима и 

поступали су у 

складу са истим. 

II САСТАНАК: 

1. Анализа 
резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 

првог квартала 

2. Мере и акције за 

побољшање 

успеха и владања 

3. Разно 

28.10.2020. у 

17:00  

часова 

Просторије 

школе 

Чланови већа известили су Веће 

о резултатима успеха и васпитно-

дисциплинским мерама на крају 

првог квартала. 

Сумирањем резултата образовно- 

васпитног рада и васпитно- 

дисциплинских мера на крају 

првог квартала уочава се да је 

највећи проблем успех ученика.  

Чланови већа су дискутовали о 

могућим начинима бољег 

усмеравања пажње ученика. 

 

Чланови већа ће 

у наредном 

периоду 

покушати да још 

више утичу на 

ученике и 

родитеље, како 

би резултати на 

крају 

полугодишта 

били бољи.  

Одељењске 

старешине ће на 

следећем ЧОС-у 

дискутовати са 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

117 

 

ученицима о 

проблему учења. 

Родитељима ће 

се на 

предстојећем 

родитељском 

састанку 

скренути пажња 

на ове резултате, 

у нади да ће 

промене бити 

уочљиве већ 

током другог 

квартала. 

III САСТАНАК: 

1. Анализа 
резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 

првог 

полугодишта 

2.  Мере и акције за 

побољшање 

успеха и владања 

3. Разно 

 

18.12.2020. у 

13:00  

часова 

Просторије 

школе 

Чланови већа известили су Веће 

о резултатима успеха и васпитно-

дисциплинским мерама на крају 

првог полугодишта. Просек 

одељења осмих разреда је 3,83. 

Сумирањем резултата на крају 

првог полугодишта види се благи 

пад ученика када су у питању 

оцене. Проценат ученика са 

позитивним успехом се смањио, 

док се проценат ученика са 

негативним успехом повећао. 

 

 

Родитељима ће 

се на 

предстојећем 

родитељском 

састанку 

скренути пажња 

на ове резултате, 

у нади да ће 

промене бити 

уочљиве већ 

током наредног 

квартала. 

Одељењске 

старешине ће на 

следећем ЧОС-у 

дискутовати са 

ученицима о 

проблему учења 

и упутиће их у 

различите 

технике за 

побољшање 

учења. 

IV САСТАНАК: 

1. Организација и 
реализација 

Пробног 

завршног испита 

2. Настава на 
даљину 

3. Разно 

 

19.3.2021. у 

10:00 часова 

Онлајн Одлуком Министарства просвете 

Пробни завршни испит се 

отказује за заказане термине и 

помера на неодређено време. 

Чланови су разговарали и 

дискутовали о препорукама 

министарства како одржати 

часове, како оцењивати ученике, 

како сажети градиво и друго. 

Чланови су 

константовали 

да ће се 

потрудити да 

остваре још 

бољу сарадњу и 

комуникацију са 

родитељима и 

ученицима, а и 

са колегама а у 

циљу бољих 

резултата учења. 

V САСТАНАК: 

1. Процедура око 
организација и 

реализација 

Пробног 

завршног испита 

2. Разно 

8.4.2021. у 

16:30 часова 

Просторије 

школе 

На састанку је директор упутио 

све одељењске старешине – 

чланове Већа о процедури око 

организације Пробног завршног 

испита.  

 

 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

118 

 

VI САСТАНАК: 

1. Оцењивање 
ученика и 

закључивање 

оцена на крају 

школске године 

2. Реализација 
часова 

Припремне 

наставе 

3. Разно 

 

30.4.2021. у 

12:00 часова 

Просторије 

школе 

Владе Републике Србије донела 

је уредбу о укидању ванредног 

стања, те се настава одвија у 

школи по групама, по моделу од 

септембра. Већина ученика је 

оцењена у складу са ситуациом. 

Наставници су током наставе на 

даљину уписивали формативне 

оцене, а неки су одржали и 

провере знања, што су и 

забелжили у дневнике.Током 

наставе на даљину наставници 

предмета који се полажу на 

Завршном испиту су одржавали и 

часове припремне настве. 

Са ученицима је обављен 

лекарски преглед. 

Чланови веће 

редовно 

информишу 

ученике и 

родитеље.  

Ученицима су 

подељени 

Информтори и 

Конкурси 

материјал. 

VII САСТАНАК: 

1. Организација 
Завршног испита  

2. Разно 

 

21.6.2021. у 

11:00 часова 

Просторије 

школе 

Као и код организације Пробног 

водиће се рачуна о 

епидемиолошким мерама и 

упуству министарства. 

Ученици ће бити распоређени по 

групама и учионицама. 

Родитељи и 

ученици су 

редовно и 

ажурно 

информисани о 

информацијама 

пристиглим од 

министарства, 

као и о 

обавештењима 

из школе. 

VIII САСТАНАК: 

1. Анализа 
резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 

школске године 

2. Дискусија о 
завршетку 

основног 

образовања 

ученика и 

њиховом упису у 

средњу школу 

3. Израда извештаја 
о раду већа током 

године 

4. Разно 

12.7.2021. у 

9:00 часова 

Просторије 

школе 

Осми разред завршило је 124 

ученика, jeдан ученик остао је 

неоцењен. Одличних ученика је 

било 39, врлодобрих 27, добрих 

33, довољних 1 и недовољних 

није било. Одељењске старешине 

су ученицима поделили 

Сведочанства, Уверење о 

завршеном основном образовању 

и Лекарско уверење, као и 

образац за упис у средње школе. 

Сви ученици су распоређени по 

профилима у средњим школама и 

у наредном периоду их чека 

упис.Веће је израдило Извештај о 

рада за школску 2020/21. годину.  

Чланови су се 

сложили да је 

сарадња и 

комуникација у 

склопу Већа 

била одлична, те 

да су, и поред 

свих проблема 

изазваних 

епидемијом 

вируса, успели 

успешно да 

приведу крај 

школске године. 

Мере за 

унапређење рада 

Наредне школске године потребно је задржати исти ниво сарадње и унапређивати 

је. Рад Већа био је ефикасан. 
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3.8.4. Стручна већа за области/предмете 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ 

ЈЕЗИК ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада: Дамир Ишпановић 

Чланови: Милица Чубрило, наставник српског језика, Милица Огњеновић, наставник српског језика, 

Љубомир Татар, наставник српског језика, Соња Пантелић, наставник српског језика, Рита Николић, 

наставник српског као нематерњег језика, Андреа Рожа Сикора, наставник српског као нематерњег језика 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака:4 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕ

МЕ 

МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Организација рада на 

почетку нове 

школске године 

28.8.

2020

. 

Учионица 19 Анализирали смо детаљно и 

договорили се у вези са свим 

тачкама Дневог реда у вези са 

организацијом рада у новој 

школској години.  

Пратити упутства 

Министарства у вези 

са реализацијом 

часова у ванредним 

условима и 

ажурирати планове 

према потреби.  

2. Анализа успеха 

ученика и 

остварености плана 

на крају првог 

квартала 

17.1

1.20

20. 

Учионица 19 На састанку смо анализирали 

успех ученика на крају првог 

квартала и разговарали о 

ученицима који нису постигли 

позитиван успех. Разговарали 

смо о методама којима бисмо 

унапредили њихова постигнућа. 

Као мере за 

побољшање успеха 

смо се сложили да је 

потребно више 

часова утврђивања 

градива, као и 

редовно похађање 

часова допунске и 

додатне наставе. 

2. Анализа успеха 

ученика и 

остварености плана 

на крају првог 

полугодишта 

19.1.

2021

. 

Учионица 19 Постигнућа ученика су видно 

слабија. 

Настава на даљину се одвија 

према плану уз одређене 

потешкоће. Ученицима који 

немају приступ интернету колеге 

достављају штампани материјал. 

Појачати допунски 

рад. 

1. Онлајн састанак – 

договор у вези са 

активностима пред 

крај школске године 

и утврђивање 

критеријума за 

извођење закључне 

оцене. 

16.4.

2021

. 

Вибер 

платформа 

Због ситуације у којој се 

тренутно налазимо, огледни и 

угледни часови нису одржани у 

првом полугодишту. 

 

Усвојен је критеријум за 

извођење закључне оцене на 

нивоу Актива. 

Мотивисати ученике 

да се додатно 

ангажују. 

1. Анализа успеха 

ученика и 

остварености плана 

на крају другог 

полугодишта 

21.6.

2021

. 

Учионица 19 На састанку смо анализирали 

успех ученика на крају другог 

полугодишта и разговарали о 

ученицима који нису постигли 

позитиван успех. 

Договорили смо се о реализацији 

допунских часова током летњег 

распуста и поправног испита. 

Мотивисати ученике 

да дају свој 

максимум и савладају 

градиво. 

Мере за унапређење 

рада: 

Појачати сарадњу и мотивисати родитеље да учествују више у организацији рада 

школе и образовању ученика. Континуирано праћење успеха и напредовања 
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ученика током године и подршка у учењу.  

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАЂАРСКИ 

ЈЕЗИК ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Председник стручног већа за мађарски језик: Ноеми Кираљ 

Члан стручног већа за мађарски језик: Анамарија Косо Влаховић 

Број планираних састанака: 4 

Број реализованих састанака: 5  

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕ

МЕ 

МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

1. Избор 

руководиоца 

стручног већа за 

мађарски језик 

2. Предлог за 

усвајање плана рада 

већа за школску 

2020/2021 год. 

3. Подела обавеза и 

задужења 

4. Договор око 

иницијалних 

тестирања ученика 

5. Договор у вези са 

начином примене 

новог Плана 

реализације наставе 

6. Израда плана 

стручног 

усавршавања 

наставника 

7.Разно 

31.08.

2020. 

Централни 

објекат, 

учионица 

број 18. 

1. За Председника већа једногласно је 

изабрана наставница мађарског језика 

Ноеми Кираљ, а за заменика наставница 

мађарског језика Изабела Такач. 

2. План рада Већа за 2020/21. школску 

годину урађен је на првом састанку, а у 

његовој изради су учествовали сви 

чланови Већа. 

3. Чланови Већа су размотрили и 

међусобно поделили задужења. 

4. Чланови Већа су се договорили тј. 

поделили обавезе и задужења везано за 

израду иницијалних тестова. Договорили 

су се да ће се иницијално тестирање 

одржати у првој или другој недељи 

септембра. 

5. Након анализираног Плана реализације 

наставе у случају непосредне ратне 

опасности, ратног стања, ванредног 

стања или других ванредних ситуација и 

околности за основну школу, чланови 

Већа усагласили су начин рада у 

предстојећем периоду. 

6. Чланови Већа су се усагласили око 

семинара на којима би желели да 

присуствују у наредној школској години. 

Детаљи се налазе у Личном плану 

стручног усавршавања код сваког 

наставника. 

7. Разговор и преглед о потребној 

документачији: сви чланови Већа су 

припремили годишње глобалне и месечне 

опреративне планове, документацију за 

индивидуализацију, ИОП1, 2 и 3 за 

школску 2020/21. годину као и 

портфолио наставника. 

У најкраћем року 

договор са 

надлежнима у 

вези тв часова за 

наставу на 

даљину. 

1. Договор око 

могућих такмичења 

2. Договор око 

реализације наставе 

у отежаним 

условима рада, 

непосредно и на 

даљину 

3. Договор о 

02.11.

2020. 

Онлајн 

разговор 

Чланови Већа разматрали су 

организацију могућих такмичења у 

отежаним околностима. Осим такмичења 

које се сваке године одржава за виша 

одељења, размотриће могућност 

учествовања у другим онлајн 

такмичењима. 

Чланови Стручног већа разменили су 

искуства и препоручили корисне алате, 

У зависности од 

препорука 

Министарства, 

прилагодићемо 

начин наставе у 

разредима од 5. 

до 8., допунске и 

додатне наставе.  
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усклађивању 

оцењивања ученика 

4. Анализа 

иницијалног теста 

5. Анализа 

успешности 

ученика у процесу 

учења на крају 1. 

квартала 

6. Разно 

сајтове, итд. за рад на онлајн 

платформама. 

Чланови већа ревидирали су критеријуме 

за оцењивање ученика и међусобно 

размениле иницијалне, полугодишње и 

годишње, као и остале тестове. 

Дискутовано је о резултатима 

иницијалног тестирања. Уочене су 

одређене области које ученици нису 

сасвим савладали, углавном обрађиване 

током наставе на даљину, које је 

потребно додатно утврдити у току ове 

школске године. Резултати се уносе у 

ексел табелу коју је припремила 

Педагошко-психолошка служба. 

Уместо колегинице Изабеле Такач, од 

октобра је дошла колегиница Анамарија 

Косо Влаховић. Она је преузела све 

разреде од колегинице Такач. 

1. Договор у вези са 

критеријумским 

тестирањем 

ученика 

2. Анализа 

успешности 

ученика у процесу 

учења на крају 1. 

полугодишта 

3. Организација 

допунске наставе за 

време зимског 

распуста 

4. Организација 

припрема за 

такмичења 

5. Разно 

22.12.

2020. 

Онлајн 

разговор 

Израђени су критеријумски тестови који 

ће ученици радити на почетку првог 

полугодишта, који се састоје од 10 

задатака – 5 на основном нивоу, 3 на 

средњем, а 2 на напредном нивоу. 

Није било недовољних успеха из 

мађарског језика у вишим разредима. 

Неоцењен је био један ученик, Норберт 

Хајнал из 6.б разреда. 

Допунска настава током распуста 

организоваће се према договору са 

Управом школе. О терминима и начину 

реализације биће обавештене одељенске 

старешине како би ученици били 

благовремено обавештени. 

Наставници припремаће своје ученике за 

учешће на општинском такмичењу из 

мађарског језика. 

У току 1.полугодишта снимљена су 15 

часова за наставу на даљину за 7.разреде. 

У зависности од 

препорука 

Министарства, 

прилагодићемо 

начин наставе у 

разредима од 5. 

до 8., допунске и 

додатне наставе. 

1. Анализа успеха 

ученика на крају 

првог полугодишта 

и мере за његово 

побољшање 

2. Анализа 

прославе школске 

славе Свети Сава 

3. Анализа 

одржаних 

угледно/огледних 

часова у првом 

полугодишту 

4. Анализа 

критеријумског 

теста 

5. Анализа успеха 

15.03.

2021. 

Онлајн 

разговор 

1. Иако смо током другог квартала 

прешли на наставу на даљину, већина 

наставника је нашла начина да успешно 

оцени ученике, те да им изведе позитивну 

закључну оцену на крају првог 

полугодишта. 

2. Ове године је изостала приредба 

поводом школске славе Светог Саве. 

Школску славу смо обележили на 

следећи начин: наставници су ученицима, 

сваки у разреду који предаје, доставили 

презентацију о животу и делу Светог 

Саве, коју је направио стручно веће 

наставника српског језика и мађарског 

језика. Сви ученици су имали задатак да 

прочитају и проуче ту презентацију, те да 

за сутрадан, тј. одмах за следећи час 

У зависности од 

препорука 

Министарства, 

прилагодићемо 

начин наставе у 

разредима од 5. 

до 8., допунске и 

додатне наставе. 
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на општинском 

такмичењу из 

рецитације 

српског односно мађарског (матерњег) 

језика након 27. јануара усвоје садржај 

презентације, пошто је на овим часовима 

било речи о томе. 

3. Због ситуације у којој се тренутно 

налазимо, огледни и угледни часови нису 

одржани у првом полугодишту. 

4. Наставници мађарског језика су у току 

прве и друге недеље другог полугодишта 

урадили са ученицима критеријумске 

тестове. 

5. На општинском такмичењу 

рецитовања 18. марта учествовало је 

двоје ученика: Виктор Нађ Мароши из 

5.б разреда и Ноеми Божич из 6.а разреда. 

Ученица Ноеми Божич (6.а) је била веома 

успешна и иде даље на покрајинско 

такмичење. 

1. Усвајање 

записника са треће 

седнице 

2. Анализа 

извођења 

такмичења АМВ 

3. Анализа успеха 

на крају школске 

године 

4. Разно 

04.06.

2021. 

Централни 

објекат, 

учионица 

број 18. 

1. Једногласно је усвојен записник са 

треће седнице. 

2. Такмичење АМВ није донео пласмане 

нашим ђацима, иако смо учествовали из 

школа са лепим бројем ученика. 

Учесници у разним категоријама 

такмичења АМВ су били: Кира Чинчик 

(5.а), Роберт Јурчак (5.а), Ивет Сабо (5.б), 

Киш Емили (6. разред), Евелин 

Ароксалаши (6.разред), Ноеми Божич 

(6,разред), Лила Мартон (7.а), Жанет 

Ромода (7.б), Жофиа Дудаш (8.а). 

3. На крају школске године 2020/2021 из 

мађарског језика и књижевности имамо 

једног ученика са негативним успехом, а 

то је Филип Селецки из 6.а разреда. 

У зависности од 

препорука 

Министарства, 

прилагодићемо 

завршну 

приредбу за 

исппраћај осмака. 

Мере за 

унапређење рада 

Последица ванредне ситуације је био да наши разреди од 5. до 8. су били 

преполовљени, и због тога смо много ефикасније радили на школским часовима. 

Али поред добрих искуства имали смо и лоших искуства у вези онлајн наставе, 

пошто ученици су били све мање мотивисани за рад на даљину. И резултати на 

крају школске године показују на ово. Ученици који су били врло добри или 

одлични и пре, они су се и сад трудили и напредовали и у лошијим наставним 

условима. 
 

      
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада стручног већа: Ана Катић 

Чланови стручног већа: Силард Семи, Љиљана Тиквицки, Чаба Ковач, Ана Кесеги Михајловић, 

Каролина Гајдош, Паулина Миланковић  

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 5 

ТЕМЕ 

(ДНЕВНИ РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Избор 

руководиоца 

Стручног већа за 

енглески језик 

28.8.2020. Централни 

објекат 

За Председника Стручног 

већа једногласно је изабрана 

наставница енглеског језика 

Ана Катић, док су остала 

Потребно је придржавати 

се поделе задужења у Тиму 

ради што ефикаснијег рада, 

што су чланови Већа и 
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задужења међусобно 

делегирана. 

чинили током читаве шк. 

године. 

2. Израда плана 

рада већа за 

школску 

2020/2021. год. и 

измене у 

школском 

програму 

28.8.2020. Централни 

објекат 

Сви чланови Стручног већа 

заједнички  доносе план 

рада Већа – планирани број 

састанака и оквирни дневни 

ред истих, те попуњен 

образац прослеђују Стручној 

служби. 

Потребно је придржавати 

се донесеног плана Већа 

ради што ефикаснијег рада, 

што су чланови Већа и 

чинили током читаве шк. 

године. 

2. Израда личног 

плана стручног 

усавршавања 

28.8.2020. Централни 

објекат 

Сваки члан Већа доставља 

председници Већа свој 

лични плн стручног 

усавршавања за школску 

2020/2021. годину. 

Потребно је да до краја шк. 

године сви чланови Већа 

присуствују испланираним 

семинарима и обукама, што 

је делимично учињено 

услед ситуације са 

пандемијом. 

1. Анализа 

резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 1. 

квартала 

1.11.2020. Централни 

објекат 

Број ученики са недовољном 

оценом у нижим разредима 

је 5. 

Број ученика са недовољном 

оценом у вишим разредима 

је 4.  

Због дужег одсуства, 

наставу у одељењима 8.2, 8.3 

и 8.4 преузели су Чаба Ковач 

и Ана Катић уместо Љиљане 

Тиквицки. 

Председница већа сачинила 

је Извештај Већа на крају 

првог квартала, на основу 

ког су остали чланови већа 

дискутовали, те исти 

усвојили. 

1. Мере и акције за 

побољшање 

успеха и владања 

1.11.2020. Централни 

објекат 

Веће се сложило да 

родитељи треба да се 

обавесте о резултатима 

васпитно-оразовног рада као 

и дисциплинским 

проблемима на предстојећем 

родитељском састанку. 

Такође треба да им се 

усмери пажња да поведу 

бригу о учењу и владању 

своје деце. Веће се сложило 

да је помоћ и боља сарадња 

родитеља са ОС неопходна 

за напредовање у учењу и 

владању ученика. 

Сваки одељенски 

старешина обавестио је 

родитеље о својим 

запажањима и потребним 

даљим корацима. 

1. Анализа 

резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 1. 

полугодишта 

30.12.2020. Централни 

објекат 

Недовољан успех на 

полугодишту има 

18ученика. Чланови актива 

су разговарали о 

побољшању успеха ових 

ученика. 

Неоцењаена су 2 ученика. 

Председница већа сачинила 

је Извештај Већа на крају 

првог полугодишта, на 

основу ког су остали 

чланови већа дискутовали, 

те исти усвојили. 

1. Мере и акције за 

побољшање 

30.12.2020. Централни 

објекат 

Допунска настава током 

распуста организовала се 

Сваки одељенски 

старешина обавестио  је 
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успеха и владања према договору са Управом 

школе. О терминима и 

начину реализације 

обавештене су одељенске 

старешине како би ученици 

били благовремено 

обавештени. 

родитеље о својим 

запажањима и потребним 

даљим корацима. 

ДоДоговор око 

набавке уџбеника 

за наредну 

школску годину 

март, 

2021. 

Онлајн 

платформа 

Изабрани су уџбеници 

издавачке куће The English 

Book за први страни језик а 

уџбеници Data Status за 

други страни језик.. 

Одељенске старешине су 

успешно анкетирале 

родитеље о 

заинтересованости за 

набавку уџбеника преко 

школе, те прибавиле 

податке ученика којима 

следују бесплатни 

уџбеници. 

УсУспех ученика на 

такмичењима 

Март, 

2021. 

Онлајн 

платформа 

На општинском такмичењу 

учествовало је троје 

ученика: Алекса Балажевић 

8/2 (ментор Љиљана 

Тиквицки), Мате 

Михајловић 8/2 (ментор 

Љиљана Тиквицки) и 

Александра Балаж 8/а 

(ментор Силард Семи). 

Александра Балаж освојила 

је треће место и пласирала 

се на окружно такмичење. 

На окружном такмичењу 

није освојила награду. 

Наставници су у складу са 

могућностима припремили 

ученике за општинско и 

окружно такмичење, а 

ученици су остварили 

добре резултате. 

А    Анализа 

резултата 

образовно-

васпитног рада и 

васпитно-

дисциплинске 

мере на крају 3. 

квартала 

Март, 

2021. 

Онлајн 

платформа 

Иако смо током другог 

квартала прешли на наставу 

на даљину, већина 

наставника је нашла начина 

да успешно оцени ученике, 

те да им изведе позитивну 

закључну оцену на крају 

првог полугодишта. 

Председница већа сачинила 

је Извештај  Већа на крају 

3. квартала, на основу ког 

су остали чланови већа 

дискутовали, те исти 

усвојили. 

 

ИзИзазови и решења 

током 

организације 

наставе на 

даљину, као и 

коришчење 

разних 

платформи за 

учење 

15. март – 

19. април, 

2021 

Онлајн 

платформа 

Од 15.03.2021. поново услед 

епидемије вируса у држави, 

настава се одвија онлине 

(Google платформа, РТС 

часови, ТВ Панон, Вибер 

групе). 

Чланови Већа међусобно 

деле примере добре праксе, 

материјале, као и корисне 

алате које користе у свом 

наставном процесу.  

Одењенске старешине 

успешно су координирале 

процес наставе на даљуну 

током наставе на даљину. У 

складу са тим, реализовани 

су сви планирани часови. 

Потребно је међусобно се 

информисати и помогати 

током спровођења наставе 

на даљину, како би наст. 

процес био што 

квалитетнији, што је и 

учињено. 

1. Анализа 

успешности 

јун, 2021. Онлајн 

платформа 

Упркос ситуацији, већина 

ученика адаптирала се на 

комбиновани начин рада, те 

Председница већа сачинила 

је Извештај Већа на крају 

другог полугодишта, на 
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ученика  на крају 

школске године и 

анализа васпитно-

обеазовног рада 

остварила позитиван успех. 

Недовољних ученика је 15. 

основу ког су остали 

чланови већа дискутовали, 

те исти усвојили. 

2. Израда извештаја 

о раду већа током 

школске године 

јун, 2021. Онлајн 

платформа 

Председница Већа израђује 

извештај о раду Већа током 

школске године на основу 

претходних извештаја и 

Плана рада Већа. 

Извештај су анализирали и 

усвојили остали чланови 

Већа. 

Мере за 

унапређење рада: 

Током ове школске године проблем је био комбиновани модел наставе, приликом 

којег су чланови већа били мање у директном контакту са ученицима, али и у 

међусобном контакту. И поред тога, веће је успешно функционисало. Наредне 

школске године потребно је задржати исти ниво сарадње и унапређивати је.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Председник стручног већа за немачки језик: Мариа Маргит 

Чланови: Жужана Кокић Дели, Анико Бајус 

Број планираних састанака:5 

Број реализованих састанака:6 

ТЕМЕ(ДНЕВНИ РЕД) ВРЕМЕ МЕСТО АНАЛИЗА 

(ЗАПАЖАЊА) 

ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

1. Избор руководиоца - 

председника актива 

2. Доношење плана рада 

актива за немачки језик 

3. Израда планских 

докумената 

4. Договор око 

иницијалних тестирања 

ученика (подела обавеза 

и задужења) 

5. Разно 

23.8.202

0. 

Учионица Сваке године се бира нови 

председник и израђују се 

плански документи као 

што се прича и о изради 

иницијалних 

тестова.Припрема за 

презентовање стрипа је 

била веома успешна као 

што и усавршавање 

наставника у институту. 

Треба и даље неговати ову 

лепу сарадњу са Гете 

институтом. 

1. Усвајање записника са 

прве седнице 

2. Анализа рада на крају 

1. квартала 

3. Припреме за извођење 

језичког испита А1 и А2 

4. Разговор о ученицима 

којима се ради по ИОП-у 

5. Разно 

30.10.20

20. 

Учионица Ученици се припремају за 

полагање језичког испита 

А1 и А2.Чланови стручног 

већа констатно разговарају 

о побољшању успеха 

ученика. 

Сматрамо да више треба да 

се ради са талентованим и 

вредним ученицима. 

1. Усвајање записника са 

друге седнице 

2.Договор о пројектима 

3.Договор о организацији 

и реализацији испита 

А1,А2 

4.Одлуке о вођењу 

осмака на такмичење 

5.Договор око 

критеријумског 

тестирање ученика 

20.12.20

20. 

Онлајн 

састанак 

Ученици су путовали 

18.новембра 2020. године 

у Гете Институт, у 

Београд.  Радило се на 

припреми осмака на 

такмичење као што и на 

припрему за А1 и А2 

испит  

Све планиране активносте 

су успешно остварене.То 

показују и резултати 

језичког испита А1.Сви су 

положили. Ученици су били 

веома задовољни. 
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6.Резултати ученика на 

крају 1.полугодишта 

7.Разно 

 

1. Анализа успеха на 

крају трећег квартала и 

мере за његово 

побољшање; 

2. Извештај са стручних 

семинара; 

3. Извештај о одржаним 

угледним/огледним 

часовима; 

4. Анализа успеха на 

такмичењима из 

немачког језика; 

5. Ванредно стање у Р. 

Србији: израда планова 

наставе у току ванредног 

стања 

18.3.202

1. 

Онлајн На онлајн састанку 

усвојена је онлајн форма 

припремне наставе за 

језичке испите. Увођењем 

ванредног стања смо 

морали да другачије 

организујемо рад. 

Планиране угледне и 

огледне часове нисмо 

могле организовати. 

За онлајн наставу сматрамо 

да рад у е учионицама је 

један од  најбољих начина 

одржавања комуникације са 

децом и давања задатака. 

Сматрамо да Messenger и 

Viber групе нису адекватне 

за онлајн наставу. 

1. Анализа успеха рада на 

даљину и мере за његово 

побољшање; 

2. Информације о 

језичким испитима; 

3. Извештај о првој фази 

пројекта Pasch ist grün 

4. Стручно усавршавање 

у Немачкој. 

27.4.202

1. 

Онлајн Успешна је била размена 

материјала и тактике 

предавања и испитивања 

градива.А1 и А2 испити су 

успешно остварени за ову 

школску годину као и 

пројекат са Гете 

институтом Pasch ist grün. 

Стручно усавршавање и 

учење језика у Немачкој, 

које организује Гете 

институт су замењени 

онлајн семинаром и 

наставом. 

Успешно смо разменили 

искустава у вези онлајн 

наставе и сматрамо да 

тимски рад међу 

наставницима знатно 

олакша рад са ученицима. 

1. Анализа успеха 

ученика на крају четвртог 

квартала 

2. Избор уџбеника за 

наредну школску годину, 

списак потреба за 

наредну школску годину 

3. Анализа планова О-В 

рада 

4. Подношење извештаја 

о раду актива у протеклој 

школској години и 

предлог тема за наредну 

школску годину 

19.6. 

2021. 

 

Онлајн Сви ученици су остварили 

позитиван успех. Два 

учениka су неоцењена. 

Часови су у потпуности 

реализовани. 

Организоване разредне 

испите су ученици 

успешно положили. 

Чланови комисије су 

међусобно  сарађивали 

током целе школске године 

на састанцима и 

договорима. Свако је свој 

део посла савесно 

одрадио.      

Мере за унапређење рада Настављамо сарадњу са Гете Институтом. Прикључићемо се њиховим 

пројектима и у будуће.Учествоваћемо на усавршавањима на тему учење на 

даљину. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада: Етел Зуберец 

Чланови: Жужана Паточ, Горан Андрић, Кларика Цинклер, Лашанц Карој Флориан, Зоран Вукоја 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 6 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТ

О  

АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

1.Избор 

руководиоца већа 

за шк. 2020/2021. 

год. 

 

7.9.2020.    

у 11.30 

учиони

ца 

Гласањем изабран је председник 

већа природних наука - Етел 

Зуберец. 

Због досадашње 

успешне сарадње 

извршен је реизбор. 

2.Доношење 

годишег плана 

рада већа за 

природне 

науке/Новине у 

наставним 

процесима 

7.9.2020.    

у 11.30 

учиони

ца 

На првом састанку саствљен је 

план рада већа за природне науке 

за ову школску годину. 

У петим разредима добили смо 

посебан зададатак – укључивање 

ученика у гугл учионице 

План рада је донекле 

прилагођен новим 

потребама. 

Пружање помоћи у 

укључивање у гугл 

учионице помоћиће 

ученицима да се боље 

снађу у новим 

околностима. 

3.Предлог 

активности за 

Развојни план 

школе 

7.9.2020.    

у 11.30 

учиони

ца 

Чланови већа изнели су своје 

предлоге. 

Пружен је допринос 

Развојном плану школе. 

4.Избор и 

употреба 

платформе и 

договор у вези 

постављања 

задатака на 

даљину 

7.9.2020.    

у 11.30 

учиони

ца 

Разматрали смо више различитих 

платформи. Изабрана је гугл 

учионица. За оне који нису у 

могућности да се укључе, остаје 

штампани материјал.  

Употреба једне 

платформе олакшаће 

напредовање ученика и 

побољшати сарадњу 

наставника. Ово је 

новина за све. 

5.Договор о 

иницијалном 

тестирању 

ученика 

1.  

7.9.2020.    

у 11.30 

учиони

ца 

Договорено је да по могућности 

сви иницијални тестови садрже  

20 бодова и договорен је 

распоред задатака за основни, 

средњи и напредни ниво. На 

овакав начин уједначили би се 

критеријуми. Ово jе препорука и 

за писање свих контролних 

задатака из предмета природних 

наука. 

Уједначавање 

критеријума, односа 

задатака различитих 

нивоа и типова задатака 

омогућује реалнију 

основу за упоређивање 

постигнутих резултата. 

6.Састанак са 

члановима тима за 

инклузивно 

образовање на 

нивоу школе у 

циљу израде 

ИОП-а за ученике 

који су укључени 

у инклузивну 

наставу 

7.9.2020.  

у 11.30 

учиони

ца 

Извршене су консултације са 

стручном службом о ученицима 

који су поднели захтев 

интерресорној комисији за 

остваривање ИОП-а.У складу са 

досадашњим резултатима 

утврђено је који ученици ће ове 

школске године похађати 

наставу по ИОП-у односно 

индивидуализованој настави.  

На овакав начин се 

обезбеђује адекватно 

напредовање појединих 

ученика. 
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1.  Чланови већа договорили су се о 

основним критеријумима за 

праћење и оцењивање ученика са 

посебним потребама. 

7.Оспособљавање 

ученика 5. разреда 

за коришћење 

информационих 

технологија ( 

мејл, гугл 

учионица) 

7.9.2020.  

у 11.30 

учиони

ца 

И надаље је остао проблем 

укључивања појединих ученика 

у гугл учионице. Појединци су 

укључени, али нису уложили 

напор да науче како се користи. 

Постоји тежња да се сви 

ученици укључе у гугл 

учионице. То олакшава 

и вршњачко учење. 

Штампани материјал не 

пружа одговарајућу 

стимулацију ученицима. 

8.Разно 7.9.2020.  

у 11.30 

учиони

ца 

Договорено је да обратимо 

посебну пажњу на надарене 

ученике које би могли да 

предложимо за ИОП3. 

Управо сада је важно да  

нам талентовани 

ученици не посустану. 

1.Планирање и 

организовање 

слободних 

активности, 

секције, допунске 

и додатне наставе 

30.10.2020

. у 12.40 

видео-

позив 

Сви чланови актива 

организовали су слободне 

активности, секције, допунску и 

додатну наставу према својим 

решењима и способностима 

ученика са којима раде. Уколико 

ситуација захтева прилагодиће се 

извођење ових активности. 

Наведене активности ће 

се у почетку вршити 

онлајн, али све су много 

делотворније у 

непосредној настави. 

2.Анализа  успеха 

ученика из 

предмета 

природних наука 

на крају првог 

квартала и 

предлог мера за 

побољшање 

успеха и 

мотивисање 

ученика 

30.10.2020

. у 12.40 

видео-

позив 

 

 

 

 

На крају првог квартала из 

предмета природних наука 

закључен је мали број опомена.С 

обзиром да се настава одвија по 

комбинованом моделу, мало 

ученика има у групи. Тако да је 

радна дисциплина добра. 

Међутим, јако се осећа 

последица наставе на даљину од 

претходне школске године. 

Ученици су се опустили. Темпо 

рада је спор. Стечено знање нема 

одговарајућу дубину, што је 

захтевало темељније понављање 

градива. 

Сужавање градива и 

добро осмишљено 

понављање помаже да се 

оно битно ново научи, 

али да се и по нешто 

пропуштено надокнади. 

У непосредној настави 

ученици се суочавају са 

својим стварним 

способностима/знањем.    

3.Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

ученика 

30.10.2020

. у 12.40 

видео-

позив 

Резултати иницијалних тестова 

указали су нам, да су ученици 

петих разреда највреднији, а 

осмаци најслабији. Упитали смо 

се да ли је то незнање или 

незаинтересованост (ако се не 

оцењује, чему то). Критеријуми 

оцењивања се усаглашавају, а 

стандарди постигнућа су  

делимично остварени у првом 

кварталу. 

Усаглашавање 

критеријума је 

неопходно. 

Адекватном анализом 

наставник треба да 

спозна однос ученика 

према предмету и да га 

подстакне да постигне 

што боље резултате. 

4.Анализа рада са 

ученицима који 

остварују 

програме по 

30.10.2020

. у 12.40 

видео-

позив 

Ученици који похађају наставу 

по ИОП-у успешно су савладали 

градиво из предмета природних 

наука. Из биологије неопходно је 

Неопходан је константан 

надзор над ученицима са 

ИОП-ом 1 и 2 и процена  

слабијих ученика. 
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ИОП-у израдити индивидуализацију за 

већи број уеника петих разреда. 

1.Анализа успеха 

ученика накрају 

првогполугодишт

а из предмета 

природних наука 

23.12.2020

. у  10.00 

видео-

позив 

Неколико ученика није успело да 

савлада градиво из предмета 

природних наука са позитивним 

успехом, а неки су остали 

неоцењени из ових предмета. 

Ови ученици ће имати прилику 

да допуне своје знање на 

редовним часовима  и часовима 

допунске наставе, али за то је 

неопходан лични напор.   

Савестан рад увек 

доноси добре резултате. 

Уколико изостану треба 

тражити начине за 

побољшање успеха. 

2.Размена 

искустава са 

семинара/ 

Праћење 

стручногусавршав

ања 

23.12.2020

. у  10.00 

видео-

позив 

Чланови већа су учествовали на 

неколико онлајн семинара и 

вршена је размена искустава. 

Суочили смо се са новим 

изазовима у праћењу онлајн 

семинара, тако да је неопходно 

усавршавати дигиталну 

компетенцију непрекидно. 

Усавршавање дигиталне 

компетенције у овој 

ситуацији, наставницима 

омогућује квалитетније 

извођење наставе. 

3.Договор о 

припремању  

ученика за 

такмичења 

23.12.2020

. у  10.00 

видео-

позив 

Ове школске године 

заинтересованост ученика за 

такмичења је знатно мања. Више 

напора се улаже у савладавање 

градива.    

Уз одговарајући 

подстицај ни ова 

епидемиолошка 

ситуација не мора бити 

препрека. 

4.Анализа рада са 

ученицима који 

остварују 

програме по 

ИОП-у 

23.12.2020

. у  10.00 

видео-

позив 

Ове школске године имамо 

ученике који прате наставу по 

ИОП-у, постоји у петим 

разредима већи број ученика 

којима је неопходна 

индивидуализација, односно 

израда ИОП-а 1 и 2. Сходно 

томе, планира се њихово 

поновно тестирање, да би се 

одредило који ће ученици имати 

прилику да наставе своје 

напредовање по прилагођеном 

програму. Већина ових ученика 

редовно долази у школу, 

пристојно се понаша и труди се 

да напредује према својим 

способностима. 

Константно праћење 

ученика у напредовању, 

саветовање са стручном 

службом, по потреби 

поновно тестирање може 

допринети да се ученику 

обезбеди одговарајући 

оквир за напредовање. 

1.Уџбеници који 

ће се користе у 

школској 

2021/2022. години 

из предмета 

природних наука ( 

биологија, 

физика, хемија ) 

за осми разред 

23.3.2021.  

у  14.00 

видео-

позив 

Уџбеници који се користе у 

школској 2021/2022. години из 

предмета природних наука за 

осми разред: 

Биологија 

-На српском наставном језику: 

Биологија 8, за осми разред 

основне школе на српском 

наставном језику; 

Томка Миљановић, Весна 

Миливојевић, Оливера Бијелић 

Чабрило, Тихомир Лазаревић   

       Герундијум, 650-02-

00364/2020-07 од 5.1.2021. 

Избор одговарајућег 

уџбеника олакшава 

процес учења. 
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-На мађарском наставном језику:  

Чека се превод! 

Биологија 8, за осми разред 

основне школе на мађарском 

наставном језику; 

Томка Миљановић, Весна 

Миливојевић, Оливера Бијелић 

Чабрило, Тихомир Лазаревић   

Герундијум,                 

Физика 

-На српском наставном језику: 

Физика 8, уџбеник за осми 

разред основне школе на 

српрском језику;  

Јелена Радовановић, Владан 

Младеновић; 

Збирка задатака са 

лабораторијским вежбама, за 

осми разред основне школе на 

српском језику; Јелена 

Радовановић, Владан 

Младеновић; 

БИФЗ школство, 650-02-

00450/2020-07 од 2.2.2021. 

-На мађарском наставном језику: 

Физика 8, уџбеник за осми 

разред основне школе на 

мађарском језику; 

Дарко В. Капор, Јован П. 

Шетрајчић  

Завод за уџбенике, 650-02-

179/2010-06 

Збирка задатака са 

лабораторијским вежбама, за 

осми разред основне школе на 

мађарском језику;  

Бранислав Цветковић, Јован 

Шетрајчић, Милан Распоповић 

Завод за уџбенике, 650-02-

00166/2010-06  

Хемија 

-На српском наставном језику: 

Хемија 8, уџбеник за осми разред 

основне школе на српском 

језику;  

Јасна Адамов, Соња 

Велимировић, Гордана Гајић, 

Снежана Каламаковић;   

Лабораторијске вежбе са 

задацима из хемије, за осми 

разред основне школе;  

Јасна Адамов, Соња 

Велимировић, Гордана Гајић, 

Снежана Каламаковић   

Герундијум; 650-02-00378/2020 -

07 од 11.1.2021. 
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-На мађарском наставном језику: 

Чека се превод! 

Хемија 8, уџбеник за осми разред 

основне школе на мађарском 

језику;  

Јасна Адамов, Соња 

Велимировић, Гордана Гајић, 

Снежана Каламаковић;   

Лабораторијске вежбе са 

задацима из хемије, за осми 

разред основне школе на 

мађарском језику;  

Јасна Адамов, Соња 

Велимировић, Гордана Гајић, 

Снежана Каламаковић;   

Герундијум;  

1.Анализа успеха 

ученика из 

природних 

предмета на крају 

трећег квартла 

28.5.2020.  

у  10.00 

 На крају III квартала свега три 

ученика је имало опомену и то из 

биологије. Сви остали ученици 

су успешно савладали 

предвиђено градиво из 

биологије, хемије и физике. 

Неопходно је појачати 

рад са појединим 

ученицима. 

2.Такмичења из 

природних 

предмета, анализа 

постигнутих 

резултата 

28.5.2020.  

у  10.00 

 Ове школске године због 

ванредне ситуације отказано је 

такмичење Министарства 

просвете из биологије. 

Из хемије је 6.3.2021. 

организовано општинско 

такмичење. Треће место су 

освојили: Тара Миловановић 

7./2, Фодор Жофиа 8./а и Дудаш 

Жофиа 8./а. Предметни 

наставник Кларика Цинклер. 

Из хемије је организовано и 

међународно такмичење 

Карпатске низије. Сакал Нина 

7./б и Дудаш Жофиа 8./а 

28.5.2021. успешно су савладали 

други круг такмичења и стекли 

су пласман за републичко 

такмичење. 

Из физике је 27.2.2021. 

организовано општинско 

такмичење. Огњен Лукић из 8./4 

је освојио 3.место, а Давид 

Кунтић је похваљен (пласман на 

окружно). Предметни наставник 

Зоран Вукоја. Предметни 

наставник Кларика Цинклер. 

Способне ученике треба 

и надаље подстицати да 

развијају своје таленте. 

3.Анализа рада са 

ученицима који 

остварују 

програме по 

ИОП-у 

28.5.2020.  

у  10.00 

 Ученици који прате наставу по 

ИОП-у (ИОП1 и 2) успешно су 

савладали градиво које је за њих 

предвиђено. Неколико петака је 

поново тестирано и у договору са 

стручном службом дат је предлог 

да наставе учење по ИОП-у 1. 

Стална сарадња 

наставника и стручне 

службе омогућује 

адекватно напредовање 

свих ученика, а 

нарочито ученика са 

посебним потребама. 
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1.Анализа успеха 

ученика из 

природних 

предмета на крају 

школске године 

23.6.2020.  

у  10.00 

 На крају школске године 2 

ученика је имало недовољну 

оцену из биологије; 5 ученика из 

физике; из хемије није било 

недовољних оцена. Неоцењени 

ученици: 6 из биологије; 3 из 

физике;  и 1 ученик из хемије. 

Са овим ученицима је 

неопходан појачан 

васпитно-образовни рад. 

2.Анализа рада 

стручног већа за 

прирдне науке 

23.6.2020.  

у  10.00 

 У току ове 2020/2021. школске 

године, чланови већа су 

непосредно сарађивали међу 

сомом и са стручном службом 

школе. Водили су рачуна о 

интересу ученика. 

Сарадња је доприноси 

успешнијем раду. 

3.Резултати 

годишњих тестова 

из природних 

предмета 

23.6.2020.  

у  10.00 

 Резултати годишњих тестова се 

не разликују битно од претходне 

школске године. Веома 

забрињава чињеница да су 

ученици само делимично 

остварили основни ниво знања 

из предмета природних наука. 

Следеће школске године 

неопходно је боље 

увежбати градиво 

основног нивоа знања. 

4.Израда ревизије 

ИОП-а за ученике 

који су укључени 

у инклузивну 

наставу 

23.6.2020. 

у  10.00 

 Ученици који прате наставу по 

ИОП-у (ИОП1 и 2) успешно су 

савладали градиво које је за њих 

предвиђено.У четвртом кварталу 

повећао се број ученика са ИОП-

ом 1. За неке ученике је 

предложен прелазак са ИОП-а 1 

на ИОП2. Предлози су упућени 

стручној служби школе. 

Стална сарадња 

наставника и стручне 

службе омогућује 

адекватно напредовање 

свих ученика, а 

нарочито ученика са 

посебним потребама. 

Мере за 

унапређење рада: 

Активно учествовање родитеља, разредног старешине и стручне службе, праћење 

успеха и напредовања ученика током године и подршка у учењу. 

 

   
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада: Ведрана Цвијин 

Чланови: Далиборка Буквић, Александра Ступар Брујић,  Јолана Гунић,  Елвира Ковач 

Број планираних састанака: 6 

Број реализованих састанака:6 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕС

ТО  

АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ/ 

ПРЕПОРУКЕ 

1.Избор руководиоца 

стручног већа за 

математику 

2.Предлог за усвајање 

плана рада већа за 

школску 2020/2021 год. 

3.Подела обавеза и 

задужења 

4. Састављање и 

усаглашавање планова 

рада за све разреде 

5.Договор око 

иницијалних тестирања 

ученика 

6.Договор у вези са 

26.8.2020

. 

школа За Председника изабрана је Ведрана 

Цвијин. 

Израђен је план рада стручног већа. 

Чланови су  поделили задужења и 

обавезе око израде оперативних и 

годишњих планова . 

Договорили су се да ће се 

иницијално тестирање одржати у 

првој недељи септембра. 

Чланови су анализирали нови План 

реализације наставе и договорили се 

на који начин ће га укомпоновати у 

наставу и  усагласили су се око 

семинара на којима би желели да 

присуствују у наредној школској 

Потребна 

хоризонтална свих 

чланова Струног 

предметног већа у 

изради наставног 

материјала 

(припреме, 

инцијални тестови 

и др.) 

Заједничка 

организација 

такмичења „Кенгур 

без граница“ у 

сарадњи са 

помоћником 
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начином примене новог 

Плана реализације 

наставе 

7.Израда плана 

стручног усавршавања 

наставника 

8.Разно 

 

години.  Разговарали су о 

одржавању такмичења "Кенгур без 

граница" које је одложено за 

септембар. 

директора. 

1. Договор око могућих 

такмичења, 

организација допунске 

и додатне наставе 

2. Договор око 

реализације наставе у 

отежаним условима 

рада, непосредно и на 

даљину 

3. Договор о 

усклађивању 

оцењивања ученика 

4. Анализа иницијалног 

теста 

5. Анализа успеха на 

крају првог квартала 

6. Разно 

2.  

30.10.202

0. 

школа Чланови Већа разматрали су 

организацију могућих такмичења у 

отежаним околностима. Разговарали 

су о отежаним условима за 

одржавање допунске наставе и 

предложено је и договорено је да се 

додатна настава, колико год је 

могуће, одржава онлајн. 

Разменили су искуства и 

препоручили корисне алате, сајтове, 

итд. за рад на онлајн платформама. 

Разменили су и материјале који 

сами креирају. 

Дискутовано је о резултатима 

иницијалног тестирања. Анализиран 

је успех на кварталу као и ИОП и 

индивидуализације. 

На основу 

иницијалних 

тестова, уочени су 

пропусти у знању. 

У току школске 

године поправити и 

надокнадити 

пропуштено. 

Уочене су одређене 

области које 

ученици нису 

сасвим савладали, 

претежно 

обрађиване током 

наставе на даљину, 

које је потребно 

додатно утврдити у 

току ове школске 

године. 

1.Корелација наставних 

садржаја и 

уједначавање метода 

рада 

2.Договор у вези са 

критеријумским 

тестирањем ученика 

3.Анализа успешности 

ученика у процесу 

учења на крају 2. 

квартала 

4.Организација 

допунске наставе за 

време зимског распуста 

5.Разно 

 

21.12.202

1. 

онлајн Чланови већа разговарали су о томе 

колико су часова обрадили с 

обзиром на план и програм и 

договорили су се да ће се други 

писмени задатак одржати у другом 

полугодишту. 

Донета је одлука да ће 

критеријумски тест бити урађен 

након писмених задатака. 

Анализиран је успех на крају првог 

полугодишта.  Договорено је да ће 

се допунска настава преко зимског 

распуста одржати онлајн, а за 

ученике који немају могућности, у 

школи када почне друго 

полугодиште. 

Постоји потреба 

појачаног рада 

допунске наставе, 

али 

збогепидемиолошк

их услова 

пребачена је на 

платформу. 

Ученици који 

немају приступ 

платформи имаће 

допунску у 2. 

полугодишту. 

1. Анализа 

критеријумског 

тестирања 

2. Анализа успеха на 

општинском такмичењу 

3. Разно 

1.  

12.2.2021

. 

школа Анализирана су постигнућа 

критеријумског теста. С обзиром на 

ситуацију, ученици постижу само 

основни ниво, а понекад ни толико. 

Троје ученика виших разреда  

добило је похвалу на општинском и 

пласирало се на окружно такмичење 

Разговарало се о писменим 

задацима које су пренели у друго 

полугодиште као и о потешкоћама у 

одржавању допунске наставе за 

ученике који су на полугодишту 

Иако су допунске 

одржаване, 

учениции којима је 

најпотребнија, не 

похађају допунску. 

Наставити 

мотивисати 

ученике на долазак 

на допунску. 
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били недовољни или неоцењени. 

1. Анализа успешности 

ученика у процесу 

учења на крају 3. 

квартала 

2. Договор око пробног 

тестирања ученика 

осмих разреда 

3. Договор око 

реализације угледних и 

огледних часова 

4. Разно 

1.  

14.4.2021

. 

онлајн Разговарало се на који начин 

помоћи неоцењим и недовољним 

ученицима. Овог пута, пуно је већи 

број неоцењених ученика, а 

могућности чланова тима су мале с 

обзиром да се ученици не појављују 

ни у школи ни на допунској настави 

Чланови тима су распоредили своје 

дужности гледе пробног тестирања 

као и припремне наставе. 

Велики проблем 

представља 

недолазак ученика 

у школу, 

неконтинуитет у 

раду и немогућност 

наставника да 

организују 

допунску за те 

ученике. Појачати 

сарадњу са 

одељењским 

старешинама како 

би што виђе 

ученика дођло у 

школу. 

1. Анализа 

успешности 

ученика у 

процесу учења 

на крају 4. 

квартала 

2. Анализа 

постигнутих 

резултата на 

завршном 

испиту 

3. Извештај са 

стручних 

семинара 

4. Разматрање 

предлога рада за 

наредну 

школску годину 

5. Разно 

29.6.2021

. 

школа Чланови тима разговарали су о 

ученицима који су неоцењени или 

недовољни. С обзиром на 

непојављивање ученика, неизвесан 

је њихов пролаз. Резултати су 

просечни, а с обзиром на ситуацију 

са читавом школском годином, 

задовољавајући 

Чланови тима углавном су похађали 

онлајн семинаре. 

Поделили су незадовољство 

организацијом окружног такмичења 

за чије су одржавање сазнали два 

дана пре само такмичења, као и 

потешкоћама при прегледању 

завршних испита. 

Као и претходних 

година, потребно је 

радити 

диференцирано 

како на часовима, 

тако и на допунској 

настави, укључити 

вршњачко учење 

ради побољшања 

резултата на 

завршном испиту. 

Мере за унапређење 

рада: 

Активно учествовање родитеља, разредног старешине и стручне службе, 

праћење успеха и напредовања ученика током године и подршка у учењу. 

    
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДМЕТНОГ ВЕЋА ЗА ТЕХНИКУ 

И ТЕХНОЛОГИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада предметног већа: Слободанка Брандт 

Чланови предметног већа: Слободанка Брандт, Кристина Антал Динчић, Золтан Бало, Тибор Јесенски, 

Владимир Милодановић 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 5 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТ

О  

АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Избор руководиоца 

стручног већа Предлог 

за усвајање плана рада 

већа Договор у вези са 

начином примене новог 

Плана реализације 

август Центра

лни 

објекат 

За председника предметног већа 

изабрана је Слободанка Брандт, а 

остала задужења подељена су међу 

члановима. 

Чланови предметног већа донели 

су план рада предметног већа. 

Потребно је 

придржавати се 

поделе задужења у 

тиму, што је и 

учињено. 

Потребно је 
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наставе 

Израда плана стручног 

усавршавања 

наставника 

 

Чланови Већа су се усагласили око 

семинара на којима би желели да 

присуствују у наредној школској 

години. 

придржавати се 

донесеног плана 

већа, што је и 

учињено. 

Организација рада 

ученичких секција 

Договор око 

реализације наставе у 

отежаним условима 

рада, непосредно и на 

даљину 

Анализа успешности 

ученика у процесу 

учења на крају 1. 

квартала 

 

октобар Центра

лни 

објекат 

Чланови Већа усагласили су начин 

рада у предстојећем периоду. 

 Извршена је анализа успеха 

ученика 

Већа ангажованост 

у раду са 

талентованом 

децом. 

Потребно је 

прилагодити начин 

наставе у 

разредима од 5. до 

8., допунске и 

додатне наставе.  

 

Корелација наставних 

садржаја 

Анализа успешности 

ученика у процесу 

учења на крају 1. 

полугодишта 

Организација допунске 

наставе за време 

зимског распуста 

 

децембар онлајн Чланови већа су разговарали о 

наставним садржајима и 

корелацији истих. Извршена је 

анализа успешности ученика у 

процесу учења на крају 1. 

полугодишта 

Допунска настава током распуста 

организоваће се према договору са 

Управом школе. О терминима и 

начину реализације биће 

обавештене одељенске старешине 

како би ученици били 

благовремено обавештени. 

Потребно је 

прилагодити начин 

наставе у 

разредима од 5. до 

8., допунске и 

додатне наставе.  

 

Анализа успеха ученика 

на крају 3.квартала 

Стручно усавршавање 

наставника 

Такмичења- анализа 

успеха 

Избор уџбеника за 6. и 

7. разред за школску 

2021/22 

 

април онлајн Извршена је анализа успешности 

ученика у процесу учења на крају 

3. квартала 

Чланови већа су разменили 

искуства стечена на олајн обукама. 

На општинском такмичењу из 

информатике учествовала је Ленка 

Тешић из 6.2 одељења, освојила је 

2. место и пласирала се на 

окружно такмичење. 

Ученици 8.б и 8.2 одељења, Палић 

Натанијел и Јанковић Татјана се 

припремају за Пројектну недељу 

која ће се организовати у мају. 

Чланови већа су изабрали 

уџбенике за следећу школску 

годину. 

Потребно је 

прилагодити начин 

наставе у 

разредима од 5. до 

8., допунске и 

додатне наставе.  

Потребна је већа 

подршка 

ученицима током 

онлајн наставе. 

Анализа успешности 

ученика у процесу 

учења на крају 4. 

квартала 

Анализа планова О-В 

рада 

Договор око доделе 

похвалница и диплома 

за ученике осмих 

јун централ

ни 

објекат 

Извршена је анализа успешности 

ученика у процесу учења на крају 

4. квартала 

Ученици осмих разреда који су 

остварили завидне резултате на 

такмичењима или показали 

посебно ангажовање, награђени су 

посебним дипломама и 

похвалницама. 

Потребно је 

наставити сарадњу 

и размену искуства 

међу члановима 

већа. 
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разреда 

Подношење извештаја о 

раду актива у протеклој 

школској години и 

предлог тема за наредну 

школску годину 

Председница Стручног већа 

сачинила је годишњи извештај 

рада већа за протеклу школску 

годину који ће бити предат 

Стручној служби. 

Мере за унапређење 

рада: 

Предности комбиноване наставе: ефикаснији рад на школским часовима. 

Недостаци: немотивисаност и нередован рад ученика. 

Закључак: потребно је стручно усавршавање на тему учење на даљину. 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ 

НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада стручног већа: Роберт Хербут 

Чланови стручног већа: Ана Хегедус Хербут, , Гајдош Каролина, Милан Павић, Хермина Ковач, Никола 

Милосављев, Симонида Ђорђевић, Рудолф Вајс 

Број планираних састанака: 3 

Број реализованих састанака: 3 

ТЕМЕ  ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Избор 

руководства, 

израда годишњег 

плана, 

састављање и 

усаглашавање 

плана 

Август, 

2020. 

Централни 

објекат 

Чланови стручног већа су  

исказали задовољство у раду 

овог стручног већа у последње 

две године. 

Наставник Роберт 

Хербут је изабран за 

координатора стручног 

већа.   

Анализа успеха на 

крају првог 

квартала; 

Извештај о 

реализацији 

часова додатне и 

допунске наставе; 

 

Новемба

р, 2020. 

Централни 

објекат 

Успех ученика- иницијалне 

тестове ученици су урадили 

испод свог нивоа. 

Додатна настава: постоји 

недостатак простора за њену 

реализацију. Допунска настава- 

ученици не долазе у 

континуитету, постоји велика 

потреба за овом подршком. Не 

укључују се у онлајн часове 

редовно и у броју који је 

предвиђен. 

За бољи учинак 

подршке допунске 

наставе треба и већи 

ангажман родитеља и 

подршка од куће. 

 

Анализа успеха на 

крају првог 

полугодишта, 

Анализа резултата 

критеријумског 

теста 

 

 

Јануар, 

2021. 

Централна 

школа 

Постоји уобичајен број 

ученика са негативним 

оценама; 

Критеријумски тест се показао 

као вернији показатељ 

стечених знања. 

Појачати непосредну 

подршку ученицима за 

које се процењује да би 

таква подршка била 

учинковита.   

Користити резултате 

критеријумског теста у 

планирању непосредне 

подршке ученицима. 

Договор у вези са 

реалзиацијом 

припремне 

наставе за осме 

разреде. 

Јануар, 

2021. 

Централна 

школа 

Припремна настава је 

планирана за друго 

полугодиште, сваке недеље по 

један час, да би се на крају, 

након заврпшетка наставе 

интензивирала и била 

свакодневна (две недеље). Због 

прекида наставе услед 

Препорука је да се 

настави и следеће 

школске године са Гугл 

учионицом за припрему 

осмака. Ученици су 

веома радо израђивали 

задатке и постоји добра 

повратна информација 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

137 

 

ванредног стања припремна 

настава је у марту наставила да 

се реализује онлајн сваке 

недеље са датим тестовима, 

инструкцијама на онлајн 

платформи. Отворена је 

посебна учионица на Гугл 

учио.Припремна настава је 

текла по распореду за 8.разреде 

и остварена је у целости. 

од њих у вези са 

садржајима које су 

добијали за припрему 

наставу,која је остварена 

у целости по унапред 

написаном распореду. 

Анализа успеха на 

крају првог 

полугодишта  

3.02.2021

. 

Централна 

школа 

Усвајање извештаја и 

препоруке за унапређивање 

успеха. 

Укључити већи број 

ученика у допунску 

наставу. 

Планирање и 

организовање 

такмичења из 

друштвених 

предемета 

Март, 

2021. 

Онлајн Такмичење се није одржало.  Пандемија је 

пореметила све рокове 

за такмичења. 

Договор у вези са 

реализацијом 

наставе на даљину 

Март, 

2021. 

Онлајн Успостављена је Вибер група. Искуства у вези са 

укупним 

функционисањем вибер 

групе су веома добра и 

постоји јасна интенција 

од стране свих чланова 

стручног већа да се овај 

вид комуникације 

задржи и током 2021/ 

2022. године макар као 

подршка и платформа за 

размену информација, 

садржаја и др. 

Избор уџбеника за 

наредну школску 

годину 

Април, 

2021. 

Онлајн Стручно веће се определило за 

издаваче: Клетт, Едука за 

историју,и Логос за географију. 

Издавачи Клетт, Едука и 

Логос су процењени као 

веома добри- ученици  

имају простора за 

израду задатка у збирци, 

задаци су подељени по 

нивоима и по другим 

критеријумима је 

атрактиван за рад. 

Размена и анализа 

искустава током 

наставе на даљину  

Јун, 

2021. 

Онлајн Напраљена је Вибер група за 

чланове стручног већа, 

размењена су искуства и 

корисни садржаји. 

Настава на даљину је 

процењена као 

квалитетна, сарадња 

веома коректна и на 

нивоу стручног већа се 

отворило питање 

уврштавања елемената 

наставе на даљину и у 

токове редовне наставе. 

Договор око 

организације и 

реализације 

пробног завршног 

испита; 

Анализа резултата 

пробног завршног 

Мај, Јун, 

2021. 

Онлајн Завршни испит из друштвених 

предмета  рађен у школи.  

Премда је настава на 

даљину сасвим добро 

функционисала, нису се 

очекивали уобичајени 

резултати. Очекивао се 

ипак известан пад у 

постигнућима ученика 
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испита јер нису имали 

неосредну подршку 

(непосредну наставу). 

Анализа успеха на 

крају школске 

године, 

анализа завршног 

испита 

 

Јун, 

2020. 

Централна 

школа 

Успех ученика на крају 

школске године је у складу са 

вишегодишњим просеком. 

 

Писање извештаја 

рада стручног 

већа 

Јун, 

2020. 

Централна 

школа 

Сачињен је извештај стручног 

већа. Извештај је писан у 

новом формату табеле. У 

односу на план рада, извештај 

углавном показује одступање у 

начину реализације активности 

(онлајн) а ретко у потпуном 

одсуству планираног. 

Овакав концепт писања 

извештаја јасније 

показује рад , одлуке и 

смернице стручног већа. 

Мере за 

унапређење рада 

Користити подршку онлајн платформи за учење које су се за наставу друштвених 

предмета показале доста атрактивне. Припреме за завршни испит из друштвених 

предемета почети што пре, готово на самом почетку школске године. 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада стручног већа: Тадић Наталија 

Чланови стручног већа: Јухас Шандор, Куњи Бетина, Прћић Маја 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 6 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД) ВРЕМЕ МЕСТО АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

-Избор руководиоца / 

председника Тима и 

заменика, записничара 

-Доношење Плана рада 

Тима 

-Подела обавеза и 

задужења 

 

28.08.20

20. 

Централни 

објекат 

На састанку су 

присуствовали сви чланови, 

и једногласно смо донели 

одлуку о председнику и 

плану рада. Направили смо 

новине у складу са новим 

законом у плану за 

8.разреде. 

Састанак је одржан  

према устаљеном 

току. 

Такмичење у стоном 

тенису и у атлетици. 

Октобар 

2020. 

Градски 

стадион, 

Хала 

спортова 

Направили смо анализу 

резултата са такмичења у 

стоном тенису и атлетици. 

Задовољни смо 

резултатима са 

такмичења и 

разговарали смо о 

задацима и темама 

које постављамо и 

која ћемо задавати 

ученицима у онлајн 

настави 

Анализа постигнутих 

резултата у првом 

полугодишту 

Децемба

р 2020. 

Централни 

објекат 

Направили смо анализу 

резултата рада и такмичења 

у првом полугодишту. 

Неоцењеним 

ученицима 

организовали смо 

допунску наставу. 

Договарали смо се 

око планова за друго 

полугодишта. 

Учешће на 

такмичењима: Пливање 

Март 

2021. 

Централни 

објекат 

Направили смо анализу 

резултата са такмичења у 

Већина ученика је 

вредно вежбала на 
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Карате 

Гимнастика 

(Анализа резултата) 

гимнастици каратеу и 

пливању. На часовима су се 

радиле корективне вежбе са 

ученицима који имају лоше 

држање тела.  

 

часовима и 

препоручено им је да 

наставе са вежбањем 

и код куће од средине 

марта месеца. 

 

Договори у оквиру 

актива о реализацији 

насатаве физичког и 

здравственог васпитања 

у фискултурној сали и 

онлајн настави 

Април 

2021. 

Централни 

објекат 

Договорен је начин 

реализације часова у току 

наставе. 

Часови се одвијају у 

фискултурној сали са 

два часа недељно и 

једним часом онлајн 

у гугл учионицама. 

- Анализа стручног 

усавршавања у току 

годиине 

- Анализа наставе и 

исхода у протеклом 

периоду 

- Додела посебних 

диплома за ученике 

осмих разреда 

- Резултати са 

такмичења (футсал, 

џудо, шах) 

- Остале активности 

(Пројекти: “Здраво 

растимо”, “Тенис у 

основним школама”) 

Јун 2021. Централни 

објекат 

Присуствовали смо 

семинарима и одржали смо 

часове у четвртим разредима 

које смо заједнички 

анализирали. 

Предложили смо ученике за 

дипломе и похвале као и 

спортисту генерације. 

Констатовали смо да 

су семинари веома 

корисни за 

напредовање рада у 

настави. 

Имамо велики број 

ученика који су 

заслужили дипломе и 

похвале. 

Мере за унапређење 

рада 

Током рада на даљину закључили смо да је приближавање теоретског дела 

учења (историјат, правила игре, исхрана, хигијена...), било приступачније у 

односу на рад током редовне наставе. 

Недостаци оваквог начина рада на даљину су што нисмо имали адекватан увид 

у рад и напредовање ученика. 

Закључили смо за даље напредовање ученика у настави да је неопходна 

реализација свих часова у фискултурној сали. 

 

     

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНЕ  ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада стручног већа: Атила Шалата  

Чланови стручног већа: Симонида Ђорђевић, Лаура Шандор (Eдит Хајбел), Шандор Тамаш, Огњен 

Петровић 

Број планираних састанака:5 

Број реализованих састанака:5  

ТЕМЕ(ДНЕВНИ РЕД) ВРЕМЕ МЕСТО АНАЛИЗА 

(ЗАПАЖАЊА) 

ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

-Избор руководиоца / 

председника Тима и 

заменика, записничара 

-Доношење Плана рада 

Тима 

-Подела обавеза и 

задужења 

28.08.2020. Централни 

објекат 

На састанку су 

присуствовали сви 

чланови, и једногласно смо 

донели одлуку о 

председнику и плану рада. 

Састанак је 

одржан  према 

устаљеном току. 

-Разно: слободне наставне 

активности; 

28. 08. 2020. Централни 

објекат 

Ове школске године 

ученици 7. и 8. разреда 

Усмерити 

талентоване 
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-организација и 

реализација пројекта 

графичке радионице 

„Одраз“ 

похађају слободну 

активност ЦСВ. Слободна 

наставна активност хор и 

оркестар неће бити 

реализован из 

безбедносних разлога. 

ученике да се 

укључе у рад 

слободне 

наставне 

активности за 

Цртање, сликање 

и вајање (ЦСВ). 

-Анализа успеха ученика 

на крају првог квартала 

школске године; 

-организација активности у 

току Дечје недеље 

-Разно 

30. 10. 2020. Централни 

објекат 

Настава се одвија по плану. Већа 

ангажованост у 

раду са 

талентованом 

децом. 

-Анализа успеха ученика у 

првом полугодишту; 

- организација прославе 

Светог Саве; 

-Разно 

22. 12. 2021. Централни 

објекат 

Напредовање ученика на 

задовоњавајућем нивоу. 

Договори у вези са 

припремама школских 

манифестација. 

Мотивисати 

даровите 

ученике да се 

укључе у 

припрему 

школских 

приредби. 

Избор уџбеника за 

школску 2021/2022. годину 

за 7. и за 8. разред. 

- организација рада на 

актуелним ликовним 

конкурсима и учешће у  

школским пројектима 

22. 02. 2021. Централни 

објекат 

Изврешена је анализа и 

донаета је одлука о избору 

уџбеника за ликовну 

културу и музичку културу 

(7 и 8. разред)- српски 

језик и мађарски наставни 

језик. 

Предност е 

уџбеника у 

настави. 

-Анализа успеха ученика у 

другом полугодишту 

-Извештај актива вештине 

2020-2021. године 

-припрема школске 

приредбе 

-Разно 

15. 06. 2021. Централни 

објекат 

Рад током школске године 

и током наставе на даљину 

се одвијао према 

плану.Успех ученика је 

сасвим солидан ако се узму 

у обзир околности у којима 

се настава одвијала. 

У току наставе на даљину 

потешкоће су превазиђене 

и настављен је 

рад.Састанци су се 

реализовали путем вибера 

и мејла а настава и 

комуникација са 

ученицима уз помоћ 

онлине платформи (гоогле 

учионице,месинџер,..) 

Сарадња у 

оквиру актива је 

била на 

коректном 

нивоу, посебно у 

току наставе на 

даљину. 

Овај вид 

комуникације 

(вибер,мејл,..) 

који је остварен 

у току ванредног 

стања свакако 

задржати као 

добру праксу у 

организовању и 

остваривању 

планова. 

Мере за унапређење рада Рад са ученицима путем онлајн платформи се показао као користан и треба га 

задржати и у наредној школској години као додатну наставу. Сарадња у 

активу је на високом нивоу. Уколико се ситуација у вези са пандемијом 

нормализује наставна слободна активност Хор и оркестар ће наставити са 

радом. 
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3.9. Органи школе- извештаји стручних Актива школе 

3.9.1 Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор:  Данијела Ђедовић - педагог 

Чланови: Дамир Ишпановић, Тинде Торма, Паулина Миланковић, Ленке Коблехер, Даниела Летовић, 

Наталија Тадић, Тимеа Чикош, Анико Бајус  

Број планираних састанака: 4 

Број реализованих састанака: 3 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

-Избор руководиоца 

-Доношење Плана 

рада Актитва  

-Детаљно 

упознавање актива са 

садржајем Шкослког 

програма 

-Израда Анекса 

Школском програму 

-Пројекат А и Б 

наставе у Шабачкој  

-Преглед и 

утврђивање делова 

докумената које 

треба допунити / 

изменити 

24.8.2020

. 

У 

канцелариј

и стручне 

службе 

школе 

За боље и ефикасније 

напредовање ученика  који су 

подељени на А и Б модел, 

учитељице првог разреда  у 

Шабачком објекту ће наставу 

вршити на два нивоа, тј. према 

А и Б моделу из српског језика 

и математике. У претходне три 

године се показало да су 

ученици у различитим групама 

различито напредовали, али и 

да је индивидуализовани 

приступ са новоима 

делимично побољшао 

резултате на крају I и II 

разреда. У оквиру чланова 

Актива су подељени задаци за 

прикупљање извештаја, од 

учитељице које раде по А и Б 

моделу у Шабачкој школи. 

Измењени садржаји 

по Правилницима 

за текућу годину 

I,III,VII и VIII 

разреда.  

Нов план и програм 

са исходима се 

односе на III и VII 

разред ОШ 

Анексом.  

 

Aнaлизa успeхa 

учeникa нa крajу 1. 

Полугодишта 

(стaтистичкa и 

квaлитaтивнa 

aнaлизa) 

- Прaћeњe и 

врeднoвaњe рaдa 

учeникa кojи рaдe пo 

ИOП-у (aнaлизa) 

- Припрeмa 

извeштaja зa 

Нaстaвничкo вeћe 

226.1.202

1. 

Учионица 

у 

централној 

школи 

На крају првог полугодишта 

збирни подаци ученика су:  

Укупан број ученика 977, на 

српском наставном језику 603, 

на мађарском 367.  

Са позитивним успехом 848 

ученика. Са недовољним 

успехом 108. 

 

Праћење ИОП-а се врши 

континуирано од стране 

предметних наставника, СТИО 

тима и стручне службе школе.  

Чланови Актива су 

заједно прегледали 

садржај Анекса 

Шкoлскoг 

прoгрaмa. 

Разговарало се о 

могућим променама 

што се активности 

ученика тиче који 

немају дигиталну 

технику нити 

рачунаре да би 

пратили задатке и 

слали домаће 

задатке у 

новонасталим 

Ковид 19 

околностима 
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-Прaћeње 

рeaлизaциje 

Шкoлскoг прoгрaмa 

- Припрeмa 

извeштaja зa 

Нaстaвничкo вeћe 

 Није 

одржан 

због 

ванредних 

околности   

  

-Прикупљaњe 

пoдaтaкa oд учитeљa 

и нaстaвникa o 

спрoвeдeним 

завршним 

тeстирaњимa учeникa 

- Припрeмa 

извeштaja o 

зaвршним 

тeстирaњимa учeникa 

- Прoцeнa 

oствaрeнoсти 

шкoлскoг прoгрaмa 

пo рaзрeдимa, 

стручним вeћимa и 

oблaстимa прeдмeтa 

- Изрaдa зaвршнoг 

извeштaja o 

рeaлизaциjи 

Шкoлскoг прoгрaмa 

- Aнaлизa рaдa 

Aктивa у oвoj 

шкoлскoj гoдини 

Јун, 

2021. 

 

Учионица Изнети су предлози за даљу 

реализацију наставе у наредној 

школској години на основу 

овогодишњег искуства у раду 

са децом на даљину и у 

комбинованој настави. 

Очекују се даље смернице за 

рад у новој школској години са 

инструкцијама за појачану 

здравствену безбездност услед 

епидемије Ковид 19 вируса.  

 

 

 

 

 

 

Припрема Анекса Школском 

програму за рад наредну 

школску годину 

 

Изрaдa зaвршнoг 

извeштaja o 

рeaлизaциjи 

Шкoлскoг прoгрaмa 

У току 

августа 

месеца 

 

Учионица Чланови актива су међусобно  

сарађивали током школске 

године.      

Чланови актива за 

развој школског 

програма 

руководство школе.     

Aнaлизa рaдa Aктивa 

у oвoj шкoлскoj 

гoдини - предлози за 

унапређење рада 

Чланови Актива су заједно прегледали садржај Анекса Шкoлскoг прoгрaмa. 

Разговарало се о променама плана и програма који је уследио због ванредног 

стања у земљи услед пандемије вируса. Током септембра месеца биће 

потребно програм усладити са плановима који ће бити о у складу са 

наставним јединицама на основу Националног програма услед ванредних мера 

и оклности изазваних вирусом Ковид 19 у Србији. Такође, измене се прате од 

стране директорке и стручне службе школе које саветодавно усмеравају 

наставни кадар на израду планова и извештаја на основу нових упутстава. 
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3.9.2.Извештај о раду Стручног Aктива за развојно планирање 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Председник Актива:  Снежана Глигорић  

Чланови: Лидија Миланковић, Сузана Мађаревић, Бетина Куњи, Жужана Кокић Дели језика, 

Ева Боршош, Александра Ступар Брујић, Невена Лукић-представник Савета родитеља, 

Представник Ђачког парламента 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 4 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Преглед Развојног 

плана школе и 

доношење 

Акционог плана за 

школску 

2020/2021. и 

подела задатака у 

оквиру Актива за 

сваког члана. 

31.8.2020. Школа/ 

онлајн 

Констатовало се да су чланови 

актива у обавези да прикупе 

потребне податке за подношење  

извештаја о раду за 

2019/20.годину. Подела задатака 

је договорена на последњем 

састанку у јуну месецу. 

У постојећи  план су унете измене 

и допуне  и он је као такав 

прихваћен. 

 

Донета је одлука   

да се  унесу 

потребне измене и 

допуне  како би 

план био у складу 

са активностима у 

2020/21. години. 

  Показала се  

потреба да план 

садржи  

организовање  као и 

прилагођавање 

неких активности 

мерама и 

променама у вези  

сузбијања заразне 

болести Covid- 19. 

Разматрање 

спроведених 

активности 

планираних у 

Развојном плану 

за текућу школску 

годину 

15.1.2021. Школа/ 

онлајн 

Чланови Актива  су  анализирали 

спроведене активности у првом 

полугодишту, као и план  

активности које их чекају током 

другог полугодишта. 

 

Председницима 

Актива предмета 

који се полажу на 

завршном испиту 

послат је план за 

припремну наставу. 

Годишње 

тестирање 

ученика 

 

15.1.2021. Школа/ 

онлајн 

Сви учитељи , и наставници 

предмета који се полажу на Малој 

матури (7 предмета) су били у 

обавеези  да ураде, поред 

иницијалног и годишњег 

тестирања, критеријумско 

тестирање,што је и урађено. 

 

Након израде 

полугодишњих 

тестова направљена 

је спецификација и 

анализирали су  се 

резултати. 

Годишњи тестови 

су одрађени и ове 

школске године 

 

Организовање  

посете наставника 

ученицима 

четвртих разреда 

20.5..2021 Школа/ 

онлајн 

Наставници предметне наставе су 

били у обавези да одрже два часа 

у четвртим  разредима  ради 

упознавања ученика са својим 

предметом и лакшег преласка 

ученика из нижих у више разреде. 

Часови нису 

одржани због 

ограничења у вези 

са 

епидемиолошким 

мерама. 

Израда извештаја 

о праћењу 

реализације 

активности из 

1.06.2021. Школа/ 

онлајн 

У оквиру приоритетне области 

Настава и учење,наставници и 

учитељи су наставили да се 

стручно усавршавају и похађају 

Редовно одржавани 

часови допунске, 

додатне и 

припремне 
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Развојног плана семинаре. Одржан је мањи број 

угледних часова. Активи су 

међусобно сарађивали и 

размењивали искуства и 

материјале. Пројектна настава је 

текла по плану током целе 

школске године. 

Област ,,Подршка ученицима” је 

такође у великoј мери била 

обухваћена у току школске 

године. Часови допунске, додатне 

и припремне наставе за завршни 

испит су се редовно одржавали 

непосредно или онлајн. За децу из 

осетљивих група школа је 

обезбедила материјал за учење на 

даљину. Израђен је ИОП за све 

ученике којима је био потребан. 

наставе као и 

индивидуализациј

а, су у већој мери 

омогућили 

ученицима да 

превазилазе 

потешкоће у 

савладавању 

наставних 

садржаја. 

Анализа рада 

Актива у овој 

школској години 

Предлози за 

унапређење рада 

Актива за 

развојно 

планирање 

1.06.2021. Школа/ 

онлајн 

Чланови Актива сложили су се да 

је изазовно функционисати у 

онлајн окружењу понајвише када 

је потребно предузимати мере 

непосредне подршке ученицима. 

Едукација 

родитеља као 

подршка у учењу 

деци из осетљивих 

група. 

 

3.10. Органи школе- извештаји стручних тимова школе 

3.10.1.Тим за самовредновање 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Председник: Маја Шаравања 

Чланови тима: Весна Вајс, Агота Пап, Марија Маргит, Ирса Исић, Рудић Весна, Ева Францишковић, 

Ђенђи Кираљ Пољаковић, Агнеш Дудаш, Милан Павић, Андреа Милетин (представник Савета 

родитеља), Индира Реџепи (Ученички парламент) 

Број планираних састанака: 4 

Број реализованих састанака: 3 

ТЕМЕ  ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Представљање 

чланова Тиму и 

успостављање 

договора око 

начина и 

динамике 

комуникације 

31.8.2020

. 

Централни 

објекат 

Чланови Тима комуницираће 

непосредно, по потреби и 

формално, путем имејла. 

Планиран број састанака је 

четири. Записник ће водити 

координатор Тима. Одржано је 

три састанка тима. Записници 

се чувају у архиви код пом. 

директора.  

 

- 
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Доношење Плана 

рада Тима 

31.8.2020

. 

Централни 

објекат 

Тим је израдио план рада који 

је саставни део Годишњег 

плана рада школе. Ове школске 

године вредновала се област 

квалитета 6- Организација рада 

школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима; 

област квалитета 2- Настава и 

учење, област квалитета 3- 

Образовна постигнућа ученика. 

Договорено је да ће се најпре 

израдити онлајн упитник за 

наставнике и стручне сараднике 

у школи (за утврђивање 

области квалитета бр.6) који ће 

се потом вредновати у јануару 

2021. и дати на попуњавање 

27.01.2021. Остале области 

вредноваће се у другом 

полугодишту док је праћење 

планирано континуирано. 

Попуњавање и 

приступање онлајн 

анкетирању 

доприноси већој 

ефикасности и 

једноставнијој 

обради података. 

Разматрање 

Упитника за 

наставнике 

разредне и 

предметне наставе 

и стручне 

сараднике 

запослене у ОШ 

„Сечењи Иштван“ 

26.1.2021

. 

Онлајн На основу правилника који 

утврђује стандарде квалитета 

рада установа (Правилник о 

стандардима квалитета рада 

установе, Службени гласник 

РС- Просветни гласник, 

бр.14/2018. од 02.08.2018. 

године) свака школа, 

процењује, самовреднује, у 

којој мери успева да успостави 

и задовољи стандарде 

квалитета.  

У прилогу мејла дана 20.1.2021. 

члановима је  послат извод из 

Правилника и упитник који је 

конструисан како би одговорио 

на претпоставке и стандарде 

квалитета.  

Упитник је задат учитељима, 

наставницима и стручним 

сарадницима 27.01.2021. 

године, онлајн. Упитник је 

анониман.  

Због актуелне 

епидемиолошке 

ситуације материјал 

(упитник и 

правилник) је 

члановима 

достављен имејлом и  

пристигло је 

неколико предлога.  

Предлози су ушли у 

записник бр.2. 
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Разматрање 

резултата 

Упитника за 

наставнике 

разредне и 

предметне 

наставе и 

стручне 

сараднике 

запослене у ОШ 

„Сечењи 

Иштван“ 

6.9.2021. Централни 

објекат 

Онлајн упитник попунило је 80 

запослених. Приказ података, 

наративни извештај и 

графикони доступни су у 

засебном документу који ће 

бити приказан на наставничком 

већу, Савету родитеља и 

седници Школског одбора 

након 15. септембра 2021. 

године. 

Чланови тима су 

исказали позитивну 

оцену на квалитет 

презентације и 

тумачење резултата 

упитника.  

Анализа података 

добијених 

„Упитником о 

сарадњи родитеља 

и школе“ 

6.9.2021.. Централни 

објекат 
Упитник је попунио 400 

родитеља. Приказ података, 

наративни извештај и 

графикони доступни су у 

засебном документу који ће 

бити приказан на наставничком 

већу, Савету родитеља и 

седници Школског одбора 

након 15. септембра 2021. 

године. 

Чланови тима су 

исказали позитивну 

оцену на квалитет 

презентације и 

тумачење резултата 

упитника. 

Постигнућа 

ученика 

6.9.2021. Централни 

објекат 
 Постигнуће ученика ћемо 

мерити на основу успеха на 

крају шк.год., пробног 

завршног испита, завршног 

испита, иницијалног и 

критеријумског теста.  

Постигнућа ученика  

(анализа и тумачење) 

обједињена су у 

један документ и 

биће представљена 

на седницама 

наставничког већа, 

Савета родитеља и 

ШО. 

Мере за 

унапређење рада: 

Појачати хоризонталну сарадњу чланова Тима за самовредновање, посебно у 

наредној шк. години јер ће се финализирати четворогодишњи циклус 

самовредновања. 
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3.10.2.Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања  
 

Извештај о реализацији годишњег програма рада тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у школској 2020/21. год. 

Председник: Сабо Секе Изабела, психолог 

Чланови: Весна Вајс - директор, Гордана Поњаушић- секретар школе, Рејхана Саити - педагошки 

асистент,Маја Дамњановић, учитељ (објекат Шабачка),Хермина Ковач, вероучитељ Гал Ангела, учитељ 

(објекат Келебија), Ана Катић, наставних енглеског језика Бетина Куњи професор физичког 

васпитања,координатор ђачког парламента,Лидиа Мезеи учитељ (објекат Салаи), Татјана Оравец 

(представник Савета родитеља) Индира Реџепи (Ученички парламент) 

 
Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака:3 у пуном саставу +6 у ужем саставу 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД) ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА 

(ЗАПАЖАЊА) 

ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

1) Планирање рада 

 

2)планирање предстојећих 

активности: 

Ажурирање информативних 

паноа 

 

 

 

  

24.8.2020.  

учионица 

бр 1  

Чланови Тима 

комуницираће 

непосредно, по 

потреби и формално, 

путем вибер групе.  

Планиран број 

састанака је четири. 

Записник ће водити 

координатор Тима. 

Одржано је три 

састанка тима. 

Записници се чувају 

у архиви код пом. 

директора.  

1)Донесен годишњи план 

тима 

2)планирано је 

ангажовање чланова за 

активности до дечје 

недеље, када се планира 

следећи састанак 

Упознавање са правилима 

понашања у школи, 

правилником о дисциплинској и 

материјалној одговорности 

ученика, Конвенцијом о дечјим 

правима, ненасилном 

комуникацијом  

 

 

Прва недеља 

октобра 

Сви 

објекти 

прослеђивање 

постојећих 

материјала новим 

старешинама, 

размена искуства 

(презентације, 

радионице...)  

Расписивање 

интерног конкурса 

на тему 

модоа:»подељена 

срећа два пута је 

већа» 

сваки учитељ/ одељењски 

старешина је реализовао 

предвиђене садржаје са 

ученицима и родитељима. 

Ученици су у великом 

броју учествовали на 

ликовном конкурсу на 

тему мотоа дечје недеље 

Радни договори 

Oтварање и састављање 

одговора на ученичка анонимна 

писма из кутије поверења одн. 

Преузимање потребних корака 

Крајем сваког 

месеца 

Ходник и 

канцелар

ија 

стручне 

службе 

Психолог ИСС и 

вјероучитељка Х К 

Месечно крајем 

сваког месеца 

отварају кутију 

Састављају писмо, 

листа одговора, 

преносе  

информације 

директору по 

потреби 

У току школске године је 

стигао мали број 

анонимних писма, 

углавном такви који нису 

захтевали одговор (нека 

одељења који су добили 

новог наставника 

написали да им се нови 

наставник више или мање 

свиђа од претходног и сл 

2. Између седница континуирано 8.10.2020. , Канцелар Састанцима у ужем састанци тима у ужем 
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по потреби 

3. Седнице тима у ужем саставу – 

због појединачних случајева 

насиља 3 нивоа, или када је 

потребна тимска процена 

ситуације и планирање даљих 

корака  

 8.10.2020. 

2и3.12.2020. 

27.11.2020. 

31.3.2021. 

20.6.2021. 

ија 

стручне 

службе 

или 

директор

а (због 

увида у 

снимак 

камера) 

саставу присуствују 

стручни сарадник, 

директор, одељењски 

старешина учесника 

случајева насиља 

 

саставу су брз и ефикасан 

начин сарадње 

4. Излагање на завршној размени 

обуке за нтидискриминацију 

21.10.2020. онлајн Представљена је 

подршка ромској 

деци кроз рада по А 

и Б моделу у објекту 

у шабачкојулици 

Модел рада је препознат и 

вреднован као користан и 

перспективан – и што је 

најважније 

недискриминативан.  

5. Обележавање 18.10.2020. 

Европског дана борбе против 

трговине људима 

6. Учешће у пројекту НВО „Атина“ 

тестирање предзнања ученика о 

теми, едукација и ретест 

10-

25.10.2019. 

Школа, 

градска 

кућа и 

онлајн 

Ученици имају 

солидна предзнања 

захваљујући ранијим 

трибинама. 

Резултати 

представљени 

јавности- Локалном 

тиму за превенцију Т 

Љ,  и на онлајн 

конференцији 

Фондације Тијана 

Јурић 

припремљени тестови 

знања материјали, за 

едукацију  

поновљен онлајн квиз 

знања и анализирани 

резултати и представљени 

јавности и НВО „Атина“ 

7. Радни састанак и договор због 

анкете о школском полицајцу 

октобар Школа Организовано је 

попуњавање анкете 

за захтеване циљне 

групе и пружана 

подрша (техничка и у 

смислу 

информисања, 

објашњења за млађи 

узраст) 

Упитник нам си чинио 

сувишним за нашу школу 

која нема школског 

полицајца, тешко је било 

одговорити на питања без 

конкрретног искуства. 

2. Сарадња са релевантним 

институцијама у сузбијању и 

превенцији-Центар за социјални 

рад, Здравствени центар, дневни 

центар, МУП- одељење за 

малолетничку делинквенцију, ... 

током године  .школа предавања стручњака 

за ученике у нашој 

школи. 

 

Укључивање 

институција  у 

решавање случајева 

насиља, и 

ѕанемаривања. 

Слање наших 

сазнања и података о 

ученицима на захтев 

МУП-у 

укључени ЦСР и МУП и 

ШУ у решавање случајева 

када је то потребно.  

(МУП није држао 

традиционална 

предавања:Основе 

безбедности деце“ –

а1,4,6 разред, Завод за 

јавно здравље – није 

држао предавање 

предавања на тему 

превенција злоупотебе 

ПАС ра ученике и 

родитеље ученика 7. 

Разреда 

 ученици родитељи и  

 

3. обележавање 2. дана 2. недеље, 

2. месеца – дана безбедног 

Почетак 

фебруара 

онлајн припремљени 

материјали за дан 

безбедног 

припремљени материјали 

за дан безбедног 

коришћења интернета су 
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коришћења интернета коришћења 

интернета (плакат, 

презентација, 

квизови радни 

листићи за децу, 

флајери за родитељ 

е... 

били корисни за колеге и 

занимљиви деци- 

материјали су освежени, 

пронађене су игрице и 

квизови. 

4. Обележавање дана розих мајица, 

дана борбе против вршњачког 

насиља 

24 и 25 

2.2021. (због 

комбиновано

г модела 

наставе) 

Школа  Ученици су упознати 

са причом о Дану 

розих мајица, и са 

филмићем који су 

саставили наши 

ученици. Израђене су 

поруке против 

вршњачког насиља. 

Изложба са порукама 

против насиља је деци 

дуго било занимљиво, 

начин припреме је био 

одговарајући- ученици 

свих узраста су разумели 

поенту овог дана 

Развијање интеркултурализма и 

толеранције учешћем у 

општинском пројекту 

„Интеркултурализам и 

антидискриминација у суботици 

( и као едукатори, и као 

учесници ) 

 

24.10.2020. и 

новембар 

Школа, 

друге 

школе 

 3 наших колега су 

држали обуку за 

примену 3 радионице 

(језичку, историјску, 

и интеркултуралну 

слагалицу  

и), прилагодили 

материјале тренутној 

епидемиолошкој 

ситуацији и 

реализацији наставе 

у измењеним 

условима.    

- У нашој школи 6 

колега је у свом 

одељењу реализовао 

радионице.  

- Ученици су 

учествовали у 

интеркултуралном 

конкурсу „У 

овомграду живе 

људи“ и награђени 

су поклон пакетима, 

а најбољи поклон 

ваучерима.   

 

Пракса рада на развијању 

интеркултуралности је 

преозната као добра и 

корисна и афири+мисана 

је као пример добре 

праксе.  

 

Ученици наше школе радо 

учествују на активностима 

на ову тему и васпитају се 

у духу 

интеркултуралности 

 

Учешће у истраживању о 

присутности насиља у 

актуелним околностима, који је 

организовао актив стручних 

сарадника града Суботице а 

један од носиоца је председник 

овог тима – у улози спољњег 

сарадника- у сарадњи са другим 

спољним сарадником за област 

насиља. 

Мај јун онлајн Састављање анкете, 

контактирање школа, 

прослеђивање анкете 

Школе и ученици су се у 

великом броју укључиле у 

анкетирање. Налази ће 

бити анализирани и 

саопштени следеће 

школске године 

Стручно усавршавање у области превенције: 
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- члан Тима Весна Вајс са колегама Рудолфом Вајсом и Дамиром Ишпановићем су као едукатори држали обуку за 

примену 3 радионице (језичку, историјску, и интеркултуралну слагалицу), прилагодили материјале тренутној 

епидемиолошкој ситуацији и реализацији наставе у измењеним условима.    

- У нашој школи 6 колега се едуковао на овој обуци и реализовао радионице у свом одељењу.  

- завршен је семинаар « да нам антидискриминација буде инспирација»-. Учествовало 4 члана тима (Весна Вајс, 

Маја Дамњановић и  Изабела Сабо Секе, Ана Катић и још један члан стручне службе, педагог Маја Шаравања 

- директор  Весна Вајс је укључена у тим за борбу против трговине људима на локалу.  

- психолог Изабела Сабо Секе је просветни саветник спољни сарадник за област превенције насиља. 

Подтимови у сваком објекту, задужени су да се старају о томе да се по објектима евидентирају све превентивне 

активости, и да константно буду доступни  потребни документи, као и мали водич који им може бити смерница. 

Такође треба да се брину о томе да се плакати са документима, табелама, графиконима и контактима (нивои 

реаговања, кораци у реаговању, чланови тима...) одржавају и освежавају новим подацима 

У току школске године тиму је јављено 8 случајева насиља односнон случајева где је тим требао да учествује у 

решавању случаја. – што је значајно мање  

● физичко насиље 6 случајева (за један случај је утвршено да није насиље, већ понашанње који угрожава 

физичку безбедност ученика) два лучаја психичког/ емоционалног насиља,  два случаја уношења опасних 

предмета у школу- предмети су примећени касније у аутобусу или на путу до куће 

● Два случаја се десило међу ученицима у објекту у Шабачкој улици а 6 у  централној школској згради ( 1 

унижим разредима, 5 у вишим). Један кнфликт се десило у  ђачком аутобусу и на аутобуској станици. Овај 

број је мнного мањи него и ранијих година због мањег броја ученика у школи, мањег броја контаката 

пошто су на одморима у учионици и због краћег времена боравка у школи, као избог периода кад је 

непосредна настава обустављена за ученике другог циклуса. Ниједан случај дигиталног насиља није 

јављен тиму.  

● ИПЗ је у сарадњи са родитељима израђен за 11 ученика. 

● план  Друштвено-корисног рада је израђен за ученике који имају изречене мере. План ДКР је израђен за 19 

ученика, у неким случајевима се то показало као ефикасно  васпитно средство, али треба разрадити 

механизме како да поступамо уколико је ДКР само делимично извршен, одуговлачи се или се одради 

неквалитетно. Такође треба равномерније распоредити праћење и контролу ДКР.  

● Полиција је укључена у 2 случаја и то:  

              - доношење забрањених предмета у школу и показивање истог у аутобусу- претња (један случај) 

              - туча и претње (2. Ниво, случај пријавио родитељ жртве) 

             По потреби смо обавештавали и Центар за социјални рад : 

             - због сумње на занемаривање ( нередовно слање детета у школу, изостајање без комуникације са 

старешином- недостатак објашњења или оправдања, сумња на занемаривање здравствених или хигијенских 

потреба детета ) . Укупно за 26 ученика су послати описи, за неке и више пута. 

            - ове школске године нисмо укључили Школску управу Сомбор за укључивање у интервенцију  

Председник Тима : Изабела Секе 

Сабо - психолог 

Вибер група и подељени гугл документи су убрзали размену информација и 

учинили рад тима бржим, ефикаснијим, те ћемо овај вид сарадње задржати 

иако она не буде неопходна из епидемиолошких разлога.  

 

3.10.3 Извештај о реализацији годишњег рограма рада Стручног тима за инклузивно 
образовање - СТИО у школској 2020/21. год. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор рада тима: Агота Пап, психолог  

Чланови: Силвиа Шили, Изабела Сабо Секе, Милан Павић, Анико Бајус, Зорка Куљић, Ката Нађ Барга, Елвира 

Ковач,  Ибоља Богдановић  (представник Савета родитеља) 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 5 (3 уз лично присуство, 2 онлајн) 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД) ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА 

(ЗАПАЖАЊА) 

ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Избор руководиоца – 

председника Тима и заменика  

и доношење Плана рада Тима и 

9.9.2020. Централни 

објекат 

Изабрали смо руководиоце 

Тима и поделили дужности. 

Усвојен је план рада за 

Више наставника 

ангажовати у рад 

тима. 
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подела обавеза и задужења актуелну школску годину. 

Разматрање ученика који ће ове 

школске године радити по 

ИОП-у и којима је потребна 

додатна подршка 

септембар, 

2020. 

Централни 

објекат 

Према шк.год. 2019/2020 

планирана су 50 ученика 

који ће радири по ИОП-у 1 

или 2. Број 

индивидуализација изнад 

100. Тражити предлоге од 

наставника за ученике 

којима је могуће израдити 

ИОП3. 

Првим и петим 

разредима продужен 

рок до почетка 

октобра. 

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, 

2020. 

Централни 

објекат 

Организовани разговори, 

припремати планове и 

сагласности за кандидате. 

Разговор о 

састављању тестова и 

тумачењу резултата на 

нивоу Актива. 

Разговор са родитељима 

ученика-кандидата (сагласност) 

–за ИОП. Формирање тимова за 

израду ИОП за сваког ученика 

(1. разреди, 5. разреди) 

октобар, 

2020. 

Централни 

објекат 

Појединачни разговори, 

потписање сагласности, 

објашњење и разговор о 

дужностима и задацима 

ученика, родитеља и 

наставника. 

Важна је стална 

сарадња и 

транспарентност у 

комуникацији са 

родитељима ученика 

са ИОП-ом. 

Потешкоће око 

доступности 

родитеља. 

Подношење извештаја о раду 

ИОП Тимова за свако дете 

појединачно- ИОП урађени 

континуир

ано 

Централни 

објекат 

Планови треба да буду 

израђени за одређену особу 

а не за тај узраст и врсту 

ИОП-а. 

Разговор о значају 

рокова код израде 

планова ИОП-а. 

Анализа предлога, прикупљене 

документације и иницалних 

мерења учитеља о деци којој је 

потребан ИОП. 

септембар 

2020. 

Централни 

објекат 

Потешкоће са усвајањем 

основног нивоа. 

Саставити 

индивидуалне тестове 

за те ученике. 

Планирање и одржање 

родитељских састанака у 

одељењима,  формирање 

тимова за израду ИОП за сваког 

ученика (1. разреди, 5. разреди) 

септембар. 

2020. 

Централни 

објекат 

Саветодавни рад за 

настанике/учитеље уз 

помоћ стручне службе. 

Због пандемије нису 

одржани родитељски 

састанци, само 

индивидуални разговори са 

родитељима. 

Сензибилисање 

родитеља и подршка у 

прихватању. 

Доношење ИОП – усвајање октобар 

2020. 

Централни 

објекат 

Припрема документације за 

усвајање ИОП-а. 

Наставничко веће је 

усвојио извештај. 

Анализа успеха ученика који 

раде по ИОП-у на крају 1. 

полугодишта и ревизија ИОП-а 

децембар, 

2020. 

Централни 

објекат 

Потреба за јасну 

комуникацију: наставници 

шаљу ревизије ОС-ма и 

стручној служби. Штампа 

се у два примерака (један 

примерак остаје у служби, 

други се даје родитељу). 

Поједностаљање 

слања ревизије ИОП-а 

– родитељски потпис 

се не тражи више. 

Разговор успеху ученика који 

раде по ИОП-у на крају 1. 

полугодишта и ревизија ИОП-а, 

децембар, 

2020., 

јануар 

Централни 

објекат 

Разматрање израде нових 

ИОП-а, прелаз са ИОП-а 1 

на ИОП 2. 

Саставити 

документацију до 

почетка другог 
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планирање и израда нових 

ИОП-а за 2. полугодиште 

2021. полугодишта уз 

мишљење ИРК.  

Преглед инклузивне 

документације 

Јануар, 

2021. 

Централни 

објекат 

Вођење евиденције – чек 

листови. 

Јавити наставницима 

недостатке.  

Усвајање ревизије ИОП-а Јануар, 

2021. 

Централни 

објекат 

Припрема документације за 

усвајање ревизије ИОП-а. 

Педагошки колегијум 

је усвојио. 

Састанак о инклузивној 

документацији и роковима 

предаје, прпреме за ЗИ 

2.4.2021. Централни 

објекат 

Хоризонтално стручно 

усавршавање (обука) 

нових, младих колега о 

изради инклузивне 

документације (писање 

ИОП плана и ревизије) и 

методике рада. 

Кратко предавање о 

стању инклузије у 

нашој школи – 

примена препоруке. 

Саветодавни рад за ученике 

осмих разреда са ИОП-ом и 

њиховим родитељима у вези 

професионалне оријентације. 

Упућивање на сатанак Мреже 

инклузивног образовања у ОШ 

„Иван Горан Ковачић“ где се 

представљају средње школе 

које имају смерове погодне за 

ученике са ИОП-ом  

Март, 

април 

2021. 

Централни 

објекат 

Важност личних разговора 

о избору насвка учења. 

Постављање реалних 

циљева за упис 

средње школе. 

 

 

Учење на даљину Децембар 

2020., 

март и 

арил 2021. 

Онлајн  - анализа могућности 

праћења онлајн наставе 

- препорука за начин слања 

материјала, погодних 

апликација, платформа 

- провера усвојеног знања 

према плановима 

Потребна помоћ у 

настави на даљину 

наставницима.  

Анализа материјала за пробни 

завршни испит осмака са ИОП-

ом (матерњи језик, математика, 

и предмети из комбинованог 

теста) 

Април. 

2021. 

Централни 

објекат 

Задаци нису израђени у 

складу са потребама сваког 

ученика – исти задаци се 

задају већем броју ученика. 

Разговор са 

предметним 

наставницима о 

појединачним 

потребама ученика. 

Пробни завршни испити за 

завршни испит за осмаке који 

су учили по ИОП-у 2. 

9-10. 

Април, 

2021. 

 

Централни 

објекат 

Ученици су преузели 

тестове пробног ЗИ. 

За ученике са ИОП-ом 

је одговарајући начин 

испитивања знања.  

Израда предлога уписа у 

средњу школу за осмаке који су 

учили по ИОП-у 2 – слање 

предлога Окружној комисији у 

Сомбор  

Април-мај, 

2021. 

Појединач

ни 

разговори 

и сусрети 

(телефон, 

онлајн, 

лично) 

Било је теже саставити 

реалне предлоге јер смо 

касно добили предлоге за 

упис и у спец.и о обичние 

средње школе.  

Предлози уписа 

послати сз на време 

Окружној комисији у 

Сомбор (у року). 

Анализа успеха ученика који 

раде по ИОП-у на крају 2. 

полугодишта и ревизија ИОП-а. 

Јун, 2020. Централни 

објекат 

Углавно ревизије су слали 

искључиво електронским 

путем. Наставници шаљу 

стручној служби и ОС-ма. 

Што је у користи 

еколошког размишљања, 

али онда роситељи не 

добијају повратну 

информацију о тренутном 

знању преко предвиђених 

Препорука је да се 

родитељима доставе 

ревизије заједно са 

сведочанством. 

Препоруке прелаза 

ученицима са ИОП 1- 

на ИОП 2, или са ИОП 

2 у специјалну школу. 
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исхода.  

Усвајање ревизије ИОП-а 28.6.2021. Централн

и објекат 

Припрема документације за 

усвајање ревизије ИОП-а. 

Наставничко веће је 

усвојио ревизије. 

Сређивање документације 

везане за ИОП 

15.7.2021. 

16.7.2021. 

Централн

и објекат 

Попуњавање чек листе – 

вођење ециденције. 

Јавити наставницима 

недостатке. 

Припрема документације за 

ученике које: 

- Одлагање школовања због 

незрелости за полазак у 

школу 

- Прелаз на ИОП2 са ИОП1 

уз мишљење ИРК 

- Прелаз у специјалну школу 

уз мишљење ИРК 

- Транзиција осмака у средње 

школе 

Јун-јул, 

2021. 

Централн

и објекат 

Захтеви се шању 

континуирано уз 

сагласност родитеља. 

Разредне старешине су 

обавештени о потреби 

вођења документације о 

транзицији. 

Због случајева кад су 

се родитељи касније 

одлучили, или 

уписали дете у први 

разред, сакупљање 

документације се 

реализовао касније.  

Анализа успеха осмака на ЗИ-у 

и предлог уписа у средње 

школе. 

28.6.2021. Централн

и објекат 

- Сваки ученик је положио 

ЗИ.  

- Коначни распоред 

ученика за упис у средње 

школе на основу ИОП-а 2 

на по основу здравственог 

стања.  

Рокови за предају 

документације за упис 

у средње школе су 

били изузетно кратки. 

Оцена реализације плана и 

програма и рада Тима за ИО, 

Евалуација и анализа 

инклузивне праксе у школи, 

Разматрање предлога рада за 

наредну школску годину 

27.8.2021. Централн

и објекат 

Писање извештаја анализа 

реализације годишњег 

плана уз непредвиђене 

измене. 

Председница тима 

након годину дана 

педаје ову функцију 

Ани Катић, 

проф.предметне 

наставе из енгелског 

језика, јер прелази у 

другу установу. 

Састанци са родитељима 

будућих петака који имају 

потребу за ИОП због 

потешкоћа у функционисању 

унтар школског живота и 

реализације наставе. 

30.8.2021. Централн

и објекат 

Разговори су веома 

конструктивни ради 

формирања будућих 

одељења у петом разреду. 

Родитељи имају 

могућности да на 

време информишу 

наставнике о 

евентуалним 

птешкоћама, а 

чланови Тима стекли 

су увид у 

функционисању 

одређених ученика. 

Мере за унапређење рада: Размотрити могућност слања планове електронским путем и родитељима – 

заштита средине. Отворити посебну мејл адресу само за сређивање ИОП 

документације, обновити Тим за СТИО сваке школске године. 

 
 

3.10.4.Извештај о реализацији годишњег програма рада Тима за професионалну оријентацију 

и каријерно вођење 

                         
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Координатор:  Агота Пап - психолог 

Чланови: одељенске старешине 7. и 8. разреда 

Ноеми Кираљ, Ана Хербут Хегедиш, Маја Прћић, Чаба Ковач, Ана Катић, Шандор Јухас, Флоријан Лашанц К., 

Кристина Антал Динчић, Александра Ступар Брујић, Милица Огњеновић, Симонида Ђорђевић 
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Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 4 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Избор руководиоца – 

председника Тима и 

заменика, записничара 

 

 

 

 

 

21.09.2020. У 

учионици школе 

у централној 

згради 

Председник Тима  је Агота 

Пап, психолог. Заменик током 

текуће године биће Ана 

Катић,проф.енгелског 

језика/ОС 7.4, записничар 

Симонида Ђоршевић, 

проф.ликовне културе/ОС 8.4.  

ОС се мењају по 

разредима а психолог 

је изабран на место 

координатора. 

Доношење Плана рада 

Тима 

21.09.2020. У учионици 

школе у 

централној 

згради 

Тим је сачинио Годишњи 

план реализације активности 

за школску 2020/2021. годину.   

План је већ раније 

сачињен онлајн али је 

било потребно да се 

утврди и лично. 

Проучавање програма 

професионалне 

оријентације и 

припрема радионица 

21.09.2020. У учионици 

школе у 

централној 

згради 

Подељене су радионице 

одељенским старешинама са 

препоруком на 

најделотворније на основу 

раднијих година. 

Додатну подршку су 

имали ОС од педагога 

и психолога школе на 

оба наставна језика – у 

ситуацијама замене 

неких часова. 

Преглед и израда 

докумената потребних 

за реализацију 

Програма 

професионалне 

оријентације 

21.09.2020. У учионици 

школе у 

централној 

згради 

Радиће се и КОГ 3 са 

психолозима током првог 

полугодишта и тест 

способности и интересовања. 

На основу ових 

тестова се лако може 

обавити саветодавни 

рад по потреби сваком 

ученику. 

Извештај о 

реализацији до сада 

одржаних радионица и 

активности 

15.01.2021. У учионици 

школе у 

централној 

згради 

Реализацију ПО програма 

обавља стручна служба због 

немогућности одржавања 

ЦОС-ова. 

ПО програм се 

реализује на заменама. 

Анализа реализованих 

тема на ЧОС-у у вези 

са ПО и договор за 

реализацију у 2. 

Полугодишту 

15.01.2021. У учионици 

школе у 

централној 

згради 

Од фебруара почиње 

припремна настава. 

Наставници су изразили жељу 

да припремна настава буде 

реализована у школи а не у 

дигиталним учионицама. 

После 

прошлегодишњег 

искуства наставници 

планирају припремне 

наставе у току реалних 

сусрета. 

Разматрање даљих 

активности: 

афирмативне мере, 

ИОП-и и 

професионална 

оријентација 

15.01.2021. онлајн Размотрили смо број ученика 

(16) који ће можда добити 

афирмативне мере.  

У осмим разредима ове 

шк.године имамо 1 ИОП1 и 2 

ИОП2 на српском наставном 

језику, 1 ИОП1 и 5 ИОП2 на 

мађарском наставом језику. 

Ова је већ друга 

шк.година са толким 

бројем ученика са 

ИОП-ом у транзицији 

ОШ-СШ. Битно је 

мотивисати ученике 

ромске националности 

да настављају 

школовање у СШ. 

Праћење реализације- 

извештавање 

одељенских старешина 

о реализованим 

активностимај 

02.04.2021. онлајн Пробни завршни испит из 

матеметаике 9.4.2021., а из 

матерњег језика и 

комбинованог теста 10.4.2021. 

Стио Тим ће координирати 

израду ЗИ за ученике осмих 

разреда са ИОП-ом. 

Дежурство наставника по 

договору. 

ЗИ за ИОП ученике 

треба да буде по мери 

одређеног детета.  
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Упознавање са 

предлогом плана уписа 

у средње школе 

02.04.2021. онлајн Електронско пријављивање 

кандидата за пријемни испит 

на Порталу 

mojasrednjaskola.gov.rs, за 

ауторизоване кориснике, 

родитеље, односно друге 

законске заступнике ученика 

који су евидентирани у 

централној бази 

Министарства и добили су 

осмоцифрену шифру, и за 

неуаторизоване кориснике, 

родитеље, односно друге 

законске заступнике ученика 

који нису евидентирани у 

централној бази 

Министарства од 12.04.2021. 

године у 8ч до 15.04.2021. 

године у 24ч. 

У току су припремне 

наставе уз помоћи 

израде задатака из 

Збирке задатака. 

Стручна служба 

обавља индивидуални 

саветодавни рад. 

Отварање гугл 

учионице на оба 

наставна језика за 

пренос информација 

везано за ПО и упис у 

средње школе. 

02.04.2021. оналјн Промоција средњих школа 

онлајн и по могућности у 

школи. Стално ажурирање 

Гугл учнионице за 

Професионалну оријентацију 

са свежим информацијама о 

средњим школама, о упису и 

о информацијама везеним за 

завршни испит. 

Комуникација у гугл 

учионици је 

једносмерна, али 

инф.стижу до ученике. 

Извештај 

Наставничком већу о 

реализацији програма 

ПО 

28.06.2021. У школи ПО програм се релаизовао у 

већини помоћу стручне 

службе у учионицама, 

индивидуално у канцеларији 

службе, и онлајн у гугл 

учионици. 

Потребно је више 

ангажовање ОС по 

могућности на ЧОС-у 

у зависности од 

здравсвених мера. 

2. Анализа успеха 

ученика на завршном 

испиту 

31.08.2021. У школи Кратак приказ свих одељења 

из математике, матерњег 

језика и комбинованог теста. 

Сви су изашли на ЗИ. 

Резултати су слабији 

од прошле године што 

се преписује тежег 

усвајања знања из свих 

предмета. 

Анализа рада Тима у 

овој школској години 

и извештај о раду 

31.08.2021. У учионици 

школе у 

централној 

згради 

Тим се мање пута састао. 

Онлајн састанци су исто 

толко прикладни као и реални 

сусрети. Сајам образовања и 

промоције су се делимично 

реализовани онлајн. 

Ученицима треба већа 

подршка у избору 

занимања, више 

информација о 

одређеним смеровима 

за шта су потребни 

дужи часови и више 

реалног сусрета. 

Aнaлизa рaдa Aктивa у 

oвoj шкoлскoj гoдини 

Чланови актива су међусобно сарађивали током школске године. На последњем састанку 

ове школске године разговарали о променама плана и програма који је уследио због 

комбиноване а делимично и онлајн наставе ове шк.године. Уколико се током 2021/2022. 

школске године поново пређе на учење на даљину, претпоставка је да ће се и припремна 

настава организовати другачије, као и цео програм предвиђен за ПО.   
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3.10.5 Извештај о реализацији програма Тима за превенцију осипања 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 

ОСИПАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Председник тима: Маја Шаравања, педагог 

Чланови тима: Весна Вајс, директор, Ана Катић, Рејхана Саити, Изабела Секе Сабо, Даниела Летовић 

Број планираних састанака: 5 

Број реализованих састанака: 3 

ТЕМЕ  ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА 

(ЗАПАЖАЊА) 

ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Избор руководиоца – 

председника Тима и 

доношење плана рада  

септембар Централни 

објекат 

Изабрани су 

председник и чланови 

тима. Усвојен је план 

рада за актуелну 

школску годину. 

Више наставника 

ангажовати у рад тима. 

Прикупљање и анализа 

података ученика који 

спадају у ризичну 

групацију на нивоу 

школе 

септембар Централни 

објекат 

Анализа се вршила на 

основу исказа 

одељењских 

старешина. 

Резултати и процене 

указују да је у високом 

ризику од раног 

напуштања школовања 

11ученика. 

Састанак на нивоу 

локалне самоуправе са 

МИО тимом и договор о 

родитељским састанцима 

- - Састанак није сазиван. Састанак није одржан. 

Састанци са стручним 

службама средњих школа 

на нивоу локалне 

самоуправе 

- - Састанак није сазиван. Састанак није одржан. 

Вредновање онлајн 

наставе  

Од 

децембра 

до јуна 

- Учење на даљину у 

веома скромној мери 

мотивише ученике из 

осетљивих група на 

учење и напредовање. 

Око 55 ученика другог 

циклуса је добијало 

материјале за учење 

непосреднно од 

наставника јер немају 

интернет а ни 

тех.средства да 

примају, обрађују или 

шаљу задатке. Они 

који су имали интернет 

добили су на 

коришћење таблет из 

пројекта, али се само 

део ученика снашао са 

платформом за учење- 

углавном старији 

ученици. 

План превенције раног 

напуштања школовања 

До краја 

октобра 

Централни 

објекат 

Од 11 ученика који су 

у високом ризику од 

раног напуштања 

школовања 

установљено је да само 

2 имају документацију 

о додатној подршци у 

образовању (1 ИОП1 и 

1 ИОП2), док код 

других је потребно 

само порадити на 

Било је веома тешко 

утицати на ученике с 

обзиром на 

отежавајуће околности 

(родитељи су могли да 

правдају неограничен 

број часова, 

комбиновани модел 

наставе а у неким 

периодима настава на 

даљину) 
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редовном долажењу у 

школу.  

Од 14 ученика је 9 

ученика завршио 

разред, а петоро 

понављају. 

Упис ученика 8.разреда у 

средње школе 

Август Централни 

објекат 

Ученици који су се 

школовали по ИОП-2 

и ученици који имају 

значајније здравствене 

тешкоће су уписани у 

средње школе одлуком 

Окружне уписне 

комисије по једној од 

прве три жеље.  

Неколицина ученика 

није прихватио одлуку 

ОУК је конкурисао са 

својим бодовима по 

редовној процедури и 

уписао средњу школу. 

 

Мере за унапређење рада: Узети учешће у активностима предвиђеним планом превенције и износити 

закључке о ефектима подршке, јавно, на састанцима одељењских већа. 

 
 

3.10.6.  Извештај рада тима за развој међупредметних компетенција  

 

Председник: Кларика Цинклер 

Чланови Тима: Изабела Сабо Секе, Агнеш Дудаш 

 

Време 

реализациј

е 

Активности/ 

теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Септембар 
Доношење плана 

рада 
Састанак тима Чланови тима 

реализовано 

Септембар 
Учешће на Ноћу 

истраживача 

припремање пројеката, 

излагање 

наставници, 

ученички тим 

Реализовано са једним 

тимом 

Октобар Дечја недеља 

Учествовање у 

активностима  и 

сарадња са осталим 

удружењима и 

организацијама 

Чланови тима 

Реализовано у скромним 

размерама, без мешања 

одељења и група 

Октобар Космоплов 

Организација и 

реализација радионица, 

предавања, 

планетаријума 

  

Директор, учитељи 

наставници, 

студенти, стручњаци  

Пројекат је одложен за 

август 2021. и са мањим 

бројем учесника – у 

складу са важећим 

препорукама 

Током 

године 

Реализација 

радионице везано за 

предузетничке 

комптенеције у 

оквиру ПО 

Радионице  

Одељенске 

старешине и стручна 

служба 

Радионице нису 

реализоване, уместо њих 

су реализовани разговори, 

представљања искуства 

предузетника и 

организована посета 

предузећу Континентал.   

Јун Анализа рада тима 
Састављање Извештаја 

рада тима 
Чланови тима 

Реализовано 

Самовредновање рада  Услед обуставе наставе због пандемије вируса Ковид- 19 и мера превенције 

ширења истог, рад Тима је био скромнији од планираног 

Мере и предлози за унапређење 

рада у наредној  школској 

години 

Планирати активности са мањим бројем директних учесника, са онлајн 

укључивањем других или више онлајн активности које се могу реализовати 

без обзира на евентуалне обуставе наставе или моделе наставе. Значи, 
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потребно пружање веће подршке ученицима у измењеном окружењу за 

учење (онлајн настава). 

 

3.10.7. Извештај тима за професионални развој  
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

Председник комисије: Бурањ Ирен 

Чланови комисије: Милица Чубрило, Весна Вајс, Aгота Пап, Ката Нађ Варга, Ана Хербут 

Опис активности Време  Начин релизације Носиоци  

Састанак комисије-састављање 

годишњег плана рада Комисије 
1. септембар 

Дијалог, разматрање 

предлога и  
Председник и чланови 

Избор семинара за стручно 

усавршавање наставника на основу 

предатих захтева који су планирани 

у личном плану стручног 

усавршавања 

Октобар 

Договор, анализа броја 

колега који још нису 

завршили обуке од 

посебног значаја 

Председник и чланови 

Квартални састанци са темом 

реализација и анализа годишњег 

плана  

1. септ, 

октобар 

почетак јан, 

30. јун 

Састанак 

комисије 

Чланови комисије и 

председник Актива за 

ШРП 

Организацијски послови 

(организовано је интерно стручно 

усавршавање на тему примене 

дигиталних технологија, и обука 

„Формативно оцењивање“ 

Пре сваке 

планиране 

едукације  

Разговори, консултације,  
Чланови комисије 

 

Праћење и анализа остварености и 

ефеката реализованих едукација 
Јануар, јул Статистичка обрада  

Чланови комисије и 

актив РП 

Вођење базе стручног усавршавања 

запослених на нивоу установе 

Током шк. 

год. 

Унос посећених 

семинара и одлагање 

сертификата у досије 

радника 

Бурањ Ирен и чланови 

комисије 

Извештај о годишњем раду 

Наставничком већу, Школском 

одбору 

Јул, август Сачињавање извештаја Председник 

Тим за професионални развој је План усавршавања на нивоу установе донео у складу са: 

⮚ Правилником о стручном усавршавању (приоритетне области) 

⮚ Самовредновања рада наставника и стручних сарадника 

⮚ Информација и упутства из МПНТР о обукама које је обавезно похађати 

⮚ Акционим планом Школског развојног плана за школску 2020/21.годину 

Професионални развој наставника,дректора и стручних сарадника је усмерен ка оспособљавању 

професионалаца за квалитетно обављањље професионалне улоге у околностима који се мењају - 

праћење, усвајање и примена савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања циљева и 

задатака образовања и васпитања и унапређивања образовно-васпитне праксе.. То је дугорочни- 

доживотни процес, који започиње базичним образовањем, али се завршавањем формалног образовања 

уопште не завршава- већ се наставља у оквиру установе а и ван ње, формалним и неформалним путем и 

обухвата следеће активности: 

o Помоћ и подршка сваком наставнику који први пут долази у школу да ради краће (замена) или дуже 
време 
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o припремање материјала неопходних за сналажење у школи (правилник о оцењивању, календар, 
основне информације о индивидуализацији и ИОП-у и обрасци за ИОП , процедуре у поступању у 

случају насиља, нивои и обрасци за евидентирање... 

o упознавање нових запослених са карактеристикама школе, ученика, ИОП-има у одељењима где 

предаје, упознавање са колегама из стручног већа... 

o увођење приправника у посао, њихова квалитетна методичка, дидактичка, психолошка и педагошка 
припрема,  одређивење ментора приправницима, менторство, затим организација часа/активности 

провера савладаности програма увођења приправника у посао, пријављивање приправника за испит за 

лиценцу и подршка у припремању за испит. (поред ментора стручна служба, колеге из истог стручног 

већа, директор, и друге колеге по препоруци- за одређене области) 

o подстицање колега за самоевалуацију, мапирање својих капацитета и слабости-да наоснову тога 

израде лични план професионалног развоја- који се узима у обзир прилоком планирања стручног 

усавршавања на нивоу школе.(Наравно поред резултата самовредновања и Развојног плана школе) 

o подстицање хоризонталног учења кроз реализацију и посету угледних/огледних часова, извештаја са 
посећених семинара, представљање литературе, новог наставног средства, методе... информације су 

јавне и свима доступне на огласној табли наобрасцу „Најава угледног часа“ 

o Врши се анализа угледних часова кроз протокол и дискусију 

o подстиче се тимски рад колега – да организују пројекте кроз међупредметно повезивање  

o подстицање запослених да се формално стручно усавршавају кроз семинаре, предавања, стручне 
скупове итд. организација семинара у школи, информисање колега о актуелним најављеним 

семинарима и омогућавање да присуствују семинару (организација замене, плаћање семинара све док 

школа има средтва за то). 

o подстицање колега да стечена знања примене у пракси (да прикажу на седници стручног већа и/или 
организовање огледног/угледног часа где ће то илустровати) обезбеђују се савремана наставна 

средства 

o подстицање колега да своје стручно усавршавање усагласе са потребама школе – чланови педагошког 

коегијума- а преко њих сви чланови су упозанти са резултатима самовредновања и планираним 

корацима за  отклањање идентификованих слабости, са развојним планом. 

o интерна обука за све запослене Израда портфолија наставника и вођење евиденције о стручном 

усавршавању наставника,  

o праћење реформи који се уводе кроз семинаре, али и неформално, разменом искуства 
o излагања од стране директора и стручних сарадника школе (теме: Правилник о оцењивању, 

Препознавање насиља и реаговање, Васпитно дисциплински поступак и појачани васпитни рад,...као 

и излагања о резултатима анкетирања у школи) као и предавања о безбедности на раду и о 

противпожарној заштити запослених). 

o напредовање у звању – управа школе помаже запосленима да напредују у звању у овој години један 

чалн колектива је предложе за просветног саветника сполњег сараднка у области превенције насиља, 

дискриминације, злостављања и занемаривања 

o подстиче се праћење литературе кроз објављивање интересантне литературе («Просветни преглед» и 
други часописи у зборници, приучници и тематски зборници радова се шаљу мејлом...) 

 

 

 

 3.10.8. Извештај тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ У ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Председник: Агнеш Дудаш-координатор 

Чланови:  директор школе Весна Вајс, Изабела Секе Сабо, Кристина Антал Динчић, Јолан Гунић, 

Марија Маргит, Ирса Исић, Рудић Весна, Рудолф Вајс, Ева Францишковић, Ђенђи Кираљ Пољаковић,  

Агота Пап, Маја Шаравања и Данијела Ђедовић. 

Број планираних састанака: 6 

Број реализованих састанака:6  

ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД) ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА 

(ЗАПАЖАЊА) 

ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

160 

 

Формирање Тима и 

израда плана рада тима 

септембар школа Одабир особа за рад у 

тиму. 

Особе одабране на 

основу широког 

спектра компетенције. 

Упућивање 

новозапослених, односно 

запослених у школско 

законодавство 

 

септембар ПП 

служба 

Дате смернице за даљи 

рад. 

Предаја штампаних и 

електронских 

материјала. 

Подстицање запослених 

да у складу са 

новонасталом 

епидемиолошком 

ситуацијом саставе 

садржај плана и програма 

свих предмета према 

комбинованом систему 

рада (Школа / учење на 

даљину). 

септембар Наставнич

ко веће 

Због настале пандемије је 

тербало скратити план 

рада из свих предмета. 

Усмеривање, подршка 

разредној и предметној 

настави у изради плана 

рада за 2020/2021. 

школску годину. 

У зависности од 

епидемиолошке 

ситуације припремити и 

обучавати ученике и  за 

онлајн наставу из свих 

предмета 

током целе 

школске 

године 

учионице, 

google 

учионице 

Усмеравање и објашњење 

на часу  за рад од куће. 

До краја школске 

године осећа се  

напредовање 

коришћења IKT 

средстава. 

-Припремити децу за 

очекивања Европске 

Уније, истакнути тон 

учења-информатика и 

страни језици. (Онлине 

настава у току) 

током целе 

школске 

године 

учионице, 

google 

учионице 

Из свих  предмета су се 

наставници улагали за 

постигнути циљ тј. како 

привлачити пажњу да се 

нешто и научи. 

Израђене су веома 

лепе и квалитетне 

презентације.  

- -Праћење,  развој и 

упућивање талентоване 

деце за наредни период 

за такмичење школске 

2020/2021. године. 

 

током целе 

школске 

године 

такмичења

- 

традицион

ално и 

онлајн  

Учествовање на 

Општинском, Окружном, 

Покрајинском, 

Републичком и 

Међународним 

такмичењима. 

Забележени су сви 

резултати на разним 

нивоима. 

Тостигнути успеси су 

веома богати наспрам 

пандемије. 

Присутност на 

такмичењима је била 

шаролика 

(традиционални облик, 

онлајн платформа) 

Савремене педагошке 

методе и рад у ново 

насталој епидемиолошкој 

ситуацији 

октобар хол школе Стручно усавршавање у 

оквиру колектива.  

Поделили су колеге своја 

искуства у IKT 

окружењу.  

До пуно корисних 

информација и 

олакшање су дошли 

колеге  у 

комбинованом 

наставном процесу 

рада. 

Сарадња са васпитачима. 

Презентација школе 

родитељима будућих 

првака. 

фебруар, март на онлајн 

платформи 

Због настале пандемије и 

обавезне мере,школа се 

представила на онлајн 

платформи. 

У току је упис. 

Активирање Ђачког 

парламента и  њихово 

oбучавање за актуалне 

теме/ вршњачка 

током 

школске 

године 

Састанци 

у школи 

Израда помоћног видео 

снимка за ученике тј. како 

се снаћи у онлајн 

платформи ( техника како 

Прикупљање новчаног 

прилива за те  ученике 

наше школе чија је 

породица   настрадала. 
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едукација нпр: права 

наставника, права 

ученика, права родитеља 

залепити домаћи задатак 

и послати наставнику). 

Дом две породице је 

сагорио.  

,,У здравом духу здраво 

тело и обрнуто˝ - током 

целога живота. Физичко 

васпитање као предмет  

заузима значајно место у 

слогану. Поред 

обликовања тела како 

водити рачуна и о здравој 

исхрани-и како то држати 

у равнотежи. 

током 

школске 

године 

школа,  

Дудова 

шума 

Пројекат ,,Здраво 

растимо˝. За дан жена 7/2 

разред се припремио с 

,,здравом букетом˝ (воће-

поврће) својим 

најмилијима. 

Републички пројекат 

,,Здраво растимо˝ у 

категорији креативан 

рад за израду филма 

добили су 1. награду  

(камеру).  

Толеранција у школи 

традиција 

мултикултурализма-

интегрално васпитање у 

установи. 

током целе 

школске 

године 

школа -Школа учествовала у 

пројекту локалне 

самоуправе 

Интеркултурализам и 

антидискриминација у 

Суботици учешћем 

наших предавача и 

инструктора обуке за 

наставнике; ученици 

учествовали на 

интеркултуралним 

конкурсима; 

пројекат обележавања 

Дана розих мајица у 

школи – подстицање 

толеранције 

Од великог је значаја 

да школа организује  и 

надаље пројекте на 

тему 

интеркултурализма и 

толеранције, да 

учествује у сличним 

пројектима на нивоу 

локалне и шире 

заједнице. 

Професионална 

оријентација. 

Препознавање склоности 

поједине деце. Давање 

вредне препоруке - 

помоћу стручних лица. 

током целе 

школске 

године 

учионице Радионица са ученицима 

– вођено са стране П П 

службе. 

Представиле су се 

поједине средње 

школе. 

 

- Праћење утисака 

родитеља/ старатеља у 

вези са ,,Отвореним 

данима и  обезбеђење 

деце у установи ˝ и 

њиховим предлозима о 

унапређењу рада школе. 

током целе 

школске 

године 

-

Комуника

ција преко 

телефона у 

појединим 

случајеви

ма лично. 

Информација о 

напредовању ученика. 

Израда плана 

напредовања 

појединих ученика. 

Састављање упитника за 

наставнике и за ученике 

виших разреда о онлајн 

настави, на оба језика. 

Прво 

полугоидиште 

Онлајн и 

школа 

Упитник су испуњавали 

ученици путем линка- 

онлајн а ко није имао 

могућности, могао га је 

испунити и у папирној 

форми. Упитник је 

испунило 386 ученика 

виших разреда (78%), од 

тога 209 на српском и 177 

на мађарском језику. 

Питања се односе на 

наставу на даљину која је 

успостављена 15.03.2020. 

године по проглашењу 

Организација времена: 

састављање таквог 

распореда часова да не 

буде сувише 

оптерећујећи за 

ученике. Постоји 

потреба за 

организовањем 

интерних 

консултација-

усавршавање за 

пример добре праксе 

нпр. -допунска 

настава, - рад са 
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ванредног стања. 

 Подршка ученицима који 

нису имали техничке 

могућности да прате 

наствау онлајн. Ти 

ученици су добили таблет 

за коришћење. 

Координација је била 

потребна због решавање 

проблема о праћењу 

онлајн наставе за ученике 

као и за наставно особље 

о начинима  владавања, 

изазовима у учењу и итд.   

Наставницима је послато 

обавештење у вези са 

детаљима начина 

комуникације преко Гугл 

учионице. Обавештење са 

инструкцијама је 

састављено на основу 

увида контролора у Гугл 

учионице.  

 

талентованим 

ученицима. 

У планирању је 

потребно размислити 

на који начин 

побољшати 

резилијентност код 

ученика, 

концентрацију и фокус 

на наставно градиво. 

Онлајн родитељски 

сасатанак са или без 

ученике - онлајн чос 

као препорука и 

пример добре праксе.  

 Извештај са анализом 

онлајн истраживања о 

квалитету онлајн 

наставе доступан је 

као прилог записнику 

Тима за обезбеђивање 

квалитета рада 

установе. 

 

Сарађивање учитеља и 

родитеља у  радионици 

формиране за 

припремање ситних 

украса за божићни и 

ускрсни вашар. 

децембар учионице Прикупљање новчаних 

прилива  за помоћ Ђачког 

парламента. 

Израђени су прелепи 

украси за продају на 

вашару. 

У току је пројект из 

ликовног васпитања под 

именом ,,Тükörkép-

nyomdaműhely″. Конкурс 

исписао Миистарство за 

људске ресурсе Мађарске 

- NEMZETI 

ERŐFORRÁSOK 

МINISZTÉRIUMA-

Мађарска 

децембар школа,  Рад са ученицима  у 

етапама. 

Обилазак штампарије. 

Прикључена деца су били 

чланови ликовне секције. 

 

Изложба дечјих  

радова у школском 

холу. Израда филма у 

детаљима како су деца 

стварала. 

Заштита животне 

средине- рециклаже ради 

одржавања еколошке 

свести код ученика и 

запослених. 

април хол школе, 

учионице, 

двориште 

-Пројекат под називом 

,,Дан планете Земље˝ је 

био реализовано недељу 

дана од 22.4 до 29.4. 2021. 

у свим објектима. Свако 

је био у обавези да одржи 

један час из предмета коју 

предаје.  

Изложба плаката- 

рециклажа из разних 

материјала, цртежи, 

презентација. Сађење 

стабала. Сакупљање 

батерије, пластике, 

папира, лименке / 

предаја надлежнима. 

Децу навикавамо на  

пажњу за чисту и 

здраву околину. 

Доказ активности су 

извештаји, слике и 

видео снимци. 

 

Мере за унапређење рада Популаризовати значај тима у колективу и успоставити ефикаснију међутимску 
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сарадњу. 

 

11 Извештаји комисија школе 

3.11.1. Комисија за екскурзије 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/ 2021. 

Председник: Слађана Гагић- координатор 

Чланови:  Весна Вајс, Роберт Хербут, Рудоф Вајс, Зорка Куљић, Горан Андрић, Етел Зуберец, Ема 

Кривек, Гордана Поњаушић 

Број планираних састанака: 6 

Број реализованих састанака:6  

ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД) ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА 

(ЗАПАЖАЊА) 

ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Састанак комисије – 

састављање Годишњег 

плана рада Комисије 

Септембар Централна 

школа 

Годишњи план рада 

комисије није мењан у 

односу на 2019/2020.  

Уважити препоруке 

Министарства у 

планирању 

реализације 

програма. 

Састављање предлога 

екскурзија за школску 

2020/21.годину  

Септембар Централна 

школа 

Програм екскурзија није 

мењан у односу на 

2019/2020. 

Уважити препоруке 

Министарства у 

планирању 

реализације програма 

Представљање предлога 

плана на Наставничком 

већу и Савету родитеља 

Септембар Централна 

школа 

Наставничком већу и 

Савету родитеља 

представљен је Програм 

излета и екскурзија за 

шк.2020/2021. 

Савет родитеља и НВ 

позитивно оцењује 

програм излета и 

екскурзија.  

Учешће у расписивању 

огласа  за прикупљање 

понуда од туристичких 

агенција (јавна набавка 

мале вредности). 

Октобар На порталу 

јавних 

набавки 

Расписивање јавне 

набавке 

- 

Споразум са изабраним 

понуђачем 

- - Није постигнут споразум 

због препорука 

Министарства. 

Обуставе планираних 

екскурзија због 

пандемије вируса 

Ковид- 19 и 

препорука 

Министарства. 

Мере за унапређење рада 

- 
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3.11.2.Комисија за културну и јавну делатност 
 

Чланови комисије: Весна Вајс – директор, Шандор Тамаш – проф. музичке културе, Атила Шалата – проф 

музичке културе, Симонида Ђорђевић – проф. ликовне културе, Лаура Козма – проф. ликовне културе, 

Ноеми Кираљ и Милица Чубрило, професори матерњег језика.   
 

Због пандемије Ковид-19 нису одржане масовне манифестације, сусрети. Ипак, школа је остварила много 

учешћа на манифестацијама, конкурсима и у пројектима - у великом броју и онлајн, те резултати успеха 

представљају јавни рад школе на пољу неговања културе и науке. Веома добре везе и сарадњу школа је 

остварила на пољу културе и науке као Центар за таленте акредитован у Мађарској, те су ученици имали 

прилику да на своме матерњем језику покажу добре резултате на конкурсима и у пројектима који се тичу 

мађарске културе и тема науке на мађарском наставном језику, а у организацији различитих и разноврсних 

удружења, центара, института итд. у нашој земљи и у иностранству (Мађарска, Словачка, Румунија). 
 

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕШЋА НАШИХ УЧЕНИКА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА, У ПРОЈЕКТИМА 

И НА КОНКУРСИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И НАУКЕ КОЈИ НИСУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ШКОЛЕ 

ДАТУМ МАНИФЕСТАЦИЈА/ПРОЈЕКАТ/КОНКУРС 

17.9.2020. 

Презентација дечјих часописа „Мeзeшкaлaч” и „Јо Пајташ” 

организатор: ИК Мађарсо и Национални савет мађарске националне 

мањине 

4. 10. 2020. 

Аматерска култура рецитовања поводом Дана мађарских народних бајки - 

A Magyar Népmese Napja alkalmából meghírdetett amatőr mesemondó verseny  

ОРГАНИЗАТОР: Центар за методику Нови Сад - Újvidéki Módszertani 

Központ  Нови Сад  

19.11.2020. Отворена врата Гете инститиута-посета Гете-институту-упознавање са 

институцијом и њеним радом 

новембар 2020. Сарадња са братским школама из Сегедина, Арада и Темишвара кроз 

конкурсе ликовне културе 

октобар - фебруар 2021. Интеркултурализам и антидискриминација у Суботици – пројекат локалне 

самоуправе Суботица – и у оквиру пројекта  литерарни и ликовни конкурс 

„У мом граду живе људи” 

27. и 28. новембар 2020. Европска ноћ истраживача – организатор Виша техничка школа Суботица 

од октобра 2020. до 29. 

априла 2021. 

Преко 5 граница - 5 Határon át Kárpád-medencei vetélkedő  

OРГАНИЗАТОР: Мађарски војвођански културни институт и Јавни завод 

за културу Карпатског басена - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet  és a 

Kárpát –medencei Közművelődési Intézetek 

новембар 2020-јануар 

2021. 

WRO Robotics Cup 2021 – финале у програмирању робота - 

robotprogramozási verseny szerbiai döntőjére 

ОРГАНИЗАТОР: Факултет Едутус, Мађарска и Учитељски факултет на 

мађарском наставном језику, Суботица -  magyarországi Edutus Egyetem/ 

szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

26. 11. 2020. 

Полагање А1 испита за ученике наше школе на немачком језику-GOETHE 

–ZERTIFIKAT A1/ GOETHE INSTITUT, Beograd  

18. 12. 2020. 

У ритму мађарског језика – превођење песама, ,,Magyarra hangolva˝, 

2020.12.18.  

ОРГАНИЗАТОР: Центар за методику Нови Сад и Гимназија за 

талентоване ученике „Деже Костолањи” Суботица - Vajdasági Módszertani 

Központ-Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 

27. 1. 2021. Светосавски дани - ОШ „Матко Вуковић” и ОШ „Јован Микић”- 

литерарни конкурс 

28. фебруар 2021. Читајмо гласно – манифестација Друштва школских библиотекара Србије  
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од априла 2021. ПРОЈЕКАТ „СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ 

РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У 11 ОПШТИНА У СРБИЈИ” - Форум Рома Србије и 

Едукативни центар Рома Суботица 

17. 4. 2021. 

Полагање А1 и А2 испита за ученике наше школе на немачком језику -

GOETHE –ZERTIFIKAT A1/А2 GOETHE INSTITUT,  Суботица  

20. 4. 2021. 

Хевеши Ђерђ такмичење из хемије у регији Карпатског басена - 

Будимпешта - Hevesi György Kárpát- medencei kémiaverseny, Budapest  

ОРГАНИЗАТОР: Удружење просветних радника Мађара северне Бачке 

  

23. 4. 2021. 

Матеметичке компетенције - TIT Kalmár László matematikaverseny 

ОРГАНИЗАТОР: Друштво за ширење науке – Мађарска, Tudámányos 

Ismeretterjesztő Társulat -Маgyarország 

 

11.5.2021. Пројектна недеља – учешће ученика 8. р; ОРГАНИЗАТОР: Техничка 

школа „Иван Сарић” Суботица 

мај 2021. 

 Писање састава на немачком језику  

ОРГАНИЗАТОР: Гете Институт-Београд 

1. 6. 2021. 

Причање мађарских народних бајки– XXVI. Kálmány Lajos népmesemondó 

verseny   

ОРГАНИЗАТОР: Градска библиотека Сента  

4. 6. 2021. Други палићки онлајн фестивал поезије - II . Palicsi online versfesztivál, 

Palics  

ОРГАНИЗАТОР: Мађарско културно удружење Палић - Palics Magyar 

Művelődési Egyesület 

10. 6. 2021. Фестивал народних прича - Mesélő Népkör- Népmese fesztivál 

ОРГАНИЗАТОР: Непкер Суботица - Népkör 

14. 6. 2021. 

Mеђународна ликовна сарадња братских школа поводом Мађарског дана 

јединства , Темишвар 

ОРГАНИЗАТОР: Братска школа из Темишвара  

24. 6. 2021. 

Мини пројекат/ Свакодневни хероји наше околине, Сента   

OРГАНИЗАТОР: Мађарски војвођански културни институт - Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet   

25. 6. 2021.  Фестивал лангоша – МЗ Зорка – учешће плесне секције са Келебије 

Током године 

Тенис у основним школама – пројекат Академије тениса „Типсаревић” и 

МПНТР 

Током године 

Писање историјских бајки- Arany Ló fia szlovákiai meseíró pályázat- 

történelmi alapokra helyezve   

ОРГАНИЗАТОР: Национално културно друштво Словачке - Nemzeti 

Művelődési Egyesület –Szlovákia 

током године Хришћанско удружење младих „Бакља” – радови на  верске теме 

током године Радио Марија Србије – радови на верске теме 

 

 

 

 

 

   

ЕВИДЕНЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА, СВЕЧАНОСТИ, АКЦИЈА И ПРОЈЕКАТА КОЈЕ 

ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА 

ДАТУМ МАНИФЕСТАЦИЈА... КО ЈЕ УЧЕСТВОВАО 

8.11.2020. Дан школе ученици школе 1-8.разреда  

27.1.2021. 

Дан Светог Саве – 

школска слава ученици школе 1-8.разреда  
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ЕВИДЕНЦИЈА ТАКМИЧЕЊА ЗА КОЈА ЈЕ ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН” ДОМАЋИН 

ДАТУМ НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА УЧЕСНИЦИ 

24. 4. 2021. Окружно такмичење из мађарског језика и 

језичке културе 

Учесници су ученици 8.разреда 

Севернобачког округа 

15. 5. 2021. Окружно такмичење у шаху ученици 4.и 8.разреда 

29. 5. 2021. 

Републичко такмичење из мађарског језика и 

језичке културе  Ученици 8. разреда 

1. 6. 2021. 

Међународно такмичење из познавања 

мађарске историје-Удружење просветних 

радника Мађара северне Бачке   Ученици 7. разреда 

 
*Напомена: Списак свих такмичења на којима су учествовали наши ученици налази се под тачком 4.5.1. 

Резултати на такмичењима. 

 

3.11.3. Школска комисија за завршни испит и упис ученика у средњу школу 

 
Списак чланова 

Председник: Весна Вајс, директор 

Чланови: Гордана Поњаушић, секретар  

                 Кристина Антал Динчић координатор задужен за информатичке послове      

 Агота Пап, психолог  

У већину активности – у припремној фази као одговорни за информисање ученика и родитеља су биле 

укључене и одељењске старешине осмих разреда, а у саму реализацију ЗИ дежурни наставници. 

 

У основној школи „Сечењи Иштван“ у Суботици, школске 2020/2021. године, завршни испит је полагало 

свих 124 ученика осмих разреда  који су завршили осми разред (један ученик је остао неоцењен). Структура 

се састојала од 68 ученика  на српском, и 56 на мађарском наставном језику. У школској 2020/2021.години 

имали смо 6 одељења 8. разреда. Три на српском наставном језику и три одељења на мађарском наставном 

језику:  

 8/а –  20 ученика 

 8/б – 18 ученика 

17.2.2021. Маскенбал ученици нижих одељења  у свим објектима 

24.2.2021. Дан Розих мајица – 

превенција вршњачког 

насиља 

у свим објектима, сва одељења 

22.4.2021. Дан планете Земље ученици од 1. до 8 разреда 

30.6.2021 

Опроштајна свечаност за 

ученике 8. разреда 

Ученици 7. и 8. разреда, одељењске 

старешине 7.и  8. разреда, чланови комисије 

31.8.2021. Свечани пријем првака Учитељи 1. разреда, чланови комисије 

крај августа 2021. 

Космопловом по ноћном 

небу – пројекат из 

астрономије – средствима 

Покрајинског 

секретаријата за 

образовање 

40 ученика од 5. до 8. разреда, наставници 

школе и предавачи Астрономског друђштва 

„Стардаст” из Суботице 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

167 

 

 8/ц –  18 ученика =56 ученика на мађарском језику 

 

 8/2 – 25 ученика 

 8/3 – 19 ученика 

 8/4 – 24 ученика =68 ученика на српском језику 

          124   уч.  

 

- 6 ученика су по ИОП-у 2, тј. по измењеним стандардима полагали сва 5 теста- два ученика на 

мађарском и шест на српском језику 

- Једном ученику са ИОП-ом 1 се читало стандардни тест 

 

 Комисија ОШ „Сечењи Иштван” у Суботици, стриктно се придржавала упутстава Министарства 

просвете, као и календара уписа ученика у средње школе, са назначеним датумима као и садржајима рада. 

Активности у школи су трајале од организовања пробног завршног испита до завршетка другог уписног 

круга.  

 

Значајна измена у овој школској години је и начин реализације припремне наставе: 

Припремна насава за ЗИ је била у распореду часова за ученике од фебруара што се преласком на наставу на 

даљину наставило на даљину. Такође су коришћене „дигиталне припреме за малу матуру“ 

са екранизованим, решеним и анимираним задацима из свих седам предмета, на линку:  http://rtv.rs/matura 

  

У складу са календаром уписа и са актуелним дописима и упутствима смо организовали активности и 

обавештавали ученике и родитеље. Неке од најзначајнијих активности: 

 

- Пријава ученика за полагање пријемног испита у средње школе/гимназије за ученике са посебним 

способностима   

 

- Пробни завршни испит: одложен за 9 и 10. 4. 2021. и одржан у складу са инструкцијама. 

Дежурни наставници су били из наше школе, који не предају предмет/предмете који се полаже/полажу тога 

дана. Супервизори су такође били из наше школе (који су ранијих година били супервизори).  

 

По упутстима су делегирани наставници предмета који су на завршном испиту били ангажовани у 

онлајн прегледању тестова.  

 

 - Активности пре завршног испита: 

Од завршетка наставе све до 22. јуна по распореду  по комбинованом моделу.  

- Ученици који су завршили основну школу по ИОП-у2 и који имају здравствене потешкоће су упућени на 

Здравствену комисију или на окружну уписнукомисију и потребна документација од лекара и из школе 

је у предвиђеном року прослеђена окружној уписној комисији. 

 

Сви потребни подаци о ученицима, подаци о општем успеху, успеху из одређених предмета и 

успеху на такмичењима који су од значаја за упис у средњу школу; су унети у централну базу и извршена 

је контрола истих по предвиђеној динамици. 

Израђен је јединствени списак ученика осмог разреда према азбучном редоследу, одређенесу и 

припремљене просторије за безбедно полагање завршног испита и распоређени ученици, клупе означене 

редним бројем са јединственог списка и обезбеђене две хемијске оловке.  

Одељењске старешине су обавестиле ученике и родитеље о целом току, процедирама и роковима, о 

завршном испиту  и другим активностима све до уписа у средњу школу,  

 

Одређена су по 2 дежурна настаника по по учионици и дежурни настваници испред учионица, за 

њих су обезбеђене све информације, упутства, материјали и идентификационе картице. Контролу 

регуларности и надзор над спровођењем завршног испита вршили су  супервизори из других школа. У нашу 

школу су дошли супервизори из ОШ „Мајшански пут“. Контролисано је правилно попуњавање ИД 

образаца ученика, Наша школа је обезбедила два супервизора Ану Кесеги Михајловић и Изабелу Сабо Секе 

за ОШ „Мајшански пут“  као и наставнике прегледаче на завршном испиту.  

 

http://rtv.rs/matura
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- ЗАВРШНИ ИСПИТ, 23, 24, 25. ЈУН 

На дан полагања испита, председник школске комисије је преузео кесе са тестовима на пункту у 

ОШ „Соња Маринковић” за предмет који се полагао тог дана, а у складу са календаром. Ученици на 

мађарском наставном језику су полагали посебан тест из матерњег- мађарског језика Остала два теста 

(математика и комбиновани тест) су преведени на мађарски језик, али имају исти садржај за све ученике 

који полажу завршни испит. Првог дана се полагао српски, односно мађарски језик, другог дана 

математика, а трећег дана комбиновани тест. Испити су почели у 9.00 часова и трајали до 11.00 часова.  

 

Директор је отворио кесу са тестовима уз присуство супервизора и једног дежурног наставника, а 

процес отварања су супервизори снимали телефоном. Дежурни наставници су преузели тестове за ученике 

у учионици. Супервизори су имали увид у цео ток дешавања у циљу контроле регуларности спровођења 

завршног испита и констатовали да је све одрађено по прописима.  

Након испита су тестови на предвиђени начин преузети, паковани и враћени на пункт. 

Постојала је сарадња са локалним медијима који су посетили школу након  завршног испита. 

 

Активности након завршног испита:  

У предвиђено време објављени су привремени резултати постигнутих на завршном испиту у 

складу са Законом о заштити података о личности (са шифрама учеика), увид у тест омогућила је и школска 

комисија која је дежурала у школи на дан објављивања привремених резултата али је већина ученика 

искористила могућсонт увида онлајн.  

 Формирана је школска комисија пријем приговора. Ученици и родитеља су информисани у вези са 

начином давања приговора. Због нефункционисања система МПНТР за подношење приговора онлајн у за то 

планирано време, родитељи су били принуђени да дођу у школу и да код директора који је једини иамо 

приступ приговорима онлајн, предају приговоре. Сви приговори су поднети онлајн. 

 Објављени су коначни резултати завршног испита; 

У време попуњавања, предаје и провере листа жеља, у раду школске комисије учествовале су и 

одељењске старешине ученика осмог разреда. Ученици и родитељи су добили упутства и помоћ у 

попуњавању обрасца за унос жеља ученика за упис у средњу школу. Пружана је подршка у уносу листе 

жеља у електронској форми.  

Затим је објављена расподела ученика у средње школе; 

 

Сви ученици су успели да се упишу у првом уписном кругу. 

 

*Преглед резултата ученика на завршном испиту се налази под тачком 4.2.4. 

 
 

 

3.11.4.Конкурсна комисија 

 

У школској 2020/2021. години расписани су конкурси за следећа радна места на одређено време: 

1. Педагошки асистент 

2. Помоћник директора 

3. Наставник српског језика и књижевности, 1 извршилац, са 40% радног времена, на одређено време, 

ради замене одсутног запосленог до повратка запосленог са послова помоћника директора на послове 

наставаника а најдуже до 31. 8. 2021. године. 

4. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, са 60% радног времена, на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог до повратка запосленог са послова помоћника директора на послове наставаника а 

најдуже до 31. 8. 2021. године. 

 

5. Наставник српског као нематерњег језика, 1 извршилац, са 100% радног времена, за рад у одељењима 

која наставу похађају на мађарском наставном језику на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог до повратка запослене са послова директора школе на послове наставаника а најдуже до 30. 

12. 2022. године. 
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3.11.5.Комисија за инвентар и наставна средства 
 

Председник комисије Бало Золтан, чланови.Вукоја Зоран, Вуковић Хилда 

● На дан 31.12.2020.године комисија за годишњи попис нефинансијске имовине у сталним 

средствима и залихама извршила је попис. 

 

1.Попис нефинансијске имовине у сталним средствима 

1.1 Након извршеног пописа ,комисија предлаже да се ра расходује опрема која је неупотребљива , укупне 
вредности 811.632,74 дин. Списак опреме са инвентарским бројевима је у школској документацији.  

1.2.Грађевинско земљиште по књигама износи 10.001.000,12 динара. 

1.3. Пописане су књиге у библиотеци,а број пописаних књига је у документацији школе. 

1.4 Грaђeвински oбjeкти у припрeми имajу врeднoст oд 27.608.543,71 дин.(oд тoгa 26.648.543,71 зa 

зaпoчeту грaдњу , 576.000,00 и 384.000 зa изрaђeну прojeктну дoкумeнтaциjу). 

 Други oбjeкти у припрeми изнoсe 21.600,00 дин.(рaди сe o изрaђeнoм прojeкту зa oгрaђивaњe двoриштa 

у oбjeкту у Шaбaчкoj улиици) 

1.5.  Укупнa врeднoст oснoвних срeдстaвa у глaвнoj књизи и књизи oснoвних срeдстaвa прe aмoртизaциje  

изнoси 148.945.343,26 дин. 

 

2.Попис туђе имовине 

Кoмисиja je пoписaлa у пoсeбну листу oпрeму  кoja сe нaлaзи нa кoришћeњу:   

-пo Угoвoру бр 33/10  oд ’’MГ’’дoo из Нoвoг Сaдa.   

-пo Угoвoру o трajнoм кoришчeњу бр 1803/2017 oд 20.12.2017.гoдинe oд  Нaциoнaлнoг сaвeтa  

мaђaрскe нaциoнaлнe мaњинe     

-пo Угoвoру o трajнoм кoришчeњу бр 720/2020  oд 08.06.2020..гoдинe oд  Нaциoнaлнoг сaвeтa  

мaђaрскe нaциoнaлнe мaњинe     

 

3.Пoпис нeфинaнсиjскe имoвинe у зaлихaмa 

Пoпис зaлихa и ситнoг инвeнтaрa у упoтeби je oбaвљeн у склaду сa  Плaнoм кoмисиje сa стaњeм нa дaн 

31.12.2020. гoдинe. Прeдлaжe сe рaсхoдoвaњe ситнoг инвeнтaрa у укупнoj врeднoсти oд 31.073,96 дин. 

Комисија уз извештај о извршеном попису у прилогу овог извештаја  у школску документацију прилаже: 

 

1.Пописну листу основних средстава  

2.Пописну листу  земљишта 

3.Евиденцију  књига у библиотеци 

4.Пописну листу туђе основно средство  за ’’МГ’’Нови Сад 

5.Пописну листу туђе основно средство  за Мађарски нацинални савет 

6.Пописну листу ситног инвентара у употреби  

7.Пописну листу ситног инвентара за пројекат „Развиониоца“ 

8.Списак расхода основних средстава и ситног инвентара 

 

● Пoпис финaнсиjскe имoвинe у дугoрчним и  крaткoрoчним плaсмaнимa,нoвчaних срeдстaвa, 

плeмeнитих мeтaлa,хaртиje oд врeднoсти,пoтрaживaњa и oбaвeзa, aктивних и пaсивних врeмeнских 

рaзгрaничeњa и oстaлe имoвинe нa дaн 31.12.2020.oбaвљeн  у склaду сa Упутствoм зa рaд кoмисиje 

зa пoпис и сa Плaнoм рaдa кoмисиje ,сa стaњeм нa дaн 31.12.2020.гoдинe у  прoстoриjaмa  у кojимa 

сe oбaвљajу  књигoвoдствeни пoслoви  у присуству шeфa рaчунoвoдствa. 

 

1.Пoпис нoвчaних срeдствa у динaримa нa дaн 31.12.2020.гoдинe 

 

 Увидoм у књигoвoдствeну дoкумeнтaциjу утврђeн je сaлдo нa слeдeћим кoнтимa: 

 

Нa рaчуну 121112-1   Буџeтски рaчун        0,00 динaрa 

Нa рaчуну 121112-2   Сoпст. прихoди      42.519,73 динaрa    

Нa рaчуну 121112-3   Упл. учeникa           43.571,69 динaрa                 

Нa рaчуну 121112-4   Рaчун плaтa         0,00 динaрa  

Нa рaчуну 121112-5   Рaчун бoлoвaњa         15,69 динaрa 

Нa рaчуну 121112-6   Дoнaциje               249.994,34 динaрa 
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Нa рaчуну 121112-7   Прeдузeтнe шкoлe     177,47 динaрa 

Нa рaчуну 121311      Глaвнa блaгajнa     0,00 динaрa  

Нa рaчуну 121319-1   Блaгajнa рoдитeљскoг динaрa 0,00 динaрa    

 

 

2.Пoпис нoвчaних срeдствa у дeвизaмa нa дaн 31.12.2020.гoдинe 

 

Нa дeвизнoм  рaчуну НБС 504100-100007586 сaлдo je  69.634,11 ГБП , пo срeдњeм курсу нa дaн 

31.12.2020.(130,3984 дин.)  je 9.080.176,53 динaрa. Стaњe у глaвнoj књизи нa  дeвизнoм рaчуну пoкaзуje  

9.606.671,65 у динaримa . 

 

 

3.Пoпис пoтрaживaњa 

 

Прeдложен и усвојен дирeктни oтпис пoтрaживaњa oд купaцa jeр je нaступилa aпсoлутнa 

зaстaрeлoст (вишe oд 10 гoдинa) зa слeдeћe купцe : 

-Tибex  42.480,00 дин. 

-MКК Спaртaк  72.862,32 дин. 

-OК Volleyball 2000    3.017,28 дин. 

-Aurometal Business centar  2.284,48  дин. 

 

4. Пoпис oбaвeзa   

Пoписoм су утврђeнe слeдeћe  oбaвeзe:     

Нa рaчуну  252000 обaвeзa прeмa дoбaвљaчимa :                           1.902.063,26 дин. 

Oбaвeзe зa дeцeмбaрску плaту и нoвeмбaрску нaкнaду  

зa бoлoвaњe нa рaчунимa 231,234,236 и 254 :       11.061.058,60 дин. 

              

 У тoку гoдинe je  oбaвљeнo усклaђивaњe ствaрнoг и књигoвoдствeнoг стaњa измeђу шкoлe и 

дoбaвљaчa прeкo ИOС oбрaзaцa. 

 

5.Дaти aвaнси 

 Aвaнси су плaћeни слeдeћим дoбaвљaчимa: 

-Прoсвeтни прeглeд   6.750,00 

-Зaвoд зa унaпрeђeњe oбрaзoвaњa и вaспитaњa   25.800,00 

-Дeст   5.500,00 

-Control Audit Reference   69.000,00 

 

У прилoгу oвoг извeштaja Кoмисиja прилaжe у школску документацију: 

 

1.Извeштaj o пoпису нoвчaних срeдствa-стaњe нa тeкућeм рaчуну у динaримa и у дeвизaмa  нa дaн  

31.12.2020.гoдинe 

2.Извeштaj o пoпису блaгajнe сa стaњeм нa дaн 31.12.2020.гoдинe 

3.Списaк пoтрaживaњa oд купaцa нa дaн 31.12.2020. гoдинe 

4.Списaк дугoвaњa прeмa дoбaвљaчимa нa дaн 31.12.2020.гoдинe 

5.Списaк дaтих aвaнсa нa дaн 31.12.2020.гoдинe. 

     

3.11.6. Извештај о реализацији годишњег програма рада Комисије за јавне набавке за 

2020/2021. 
 

За 2021. годину Планом јавних набавки биле су предвиђене две јавне набавке и то: 

1. Екскурзије 

2. Електрична енергија 

Због пандемије вируса COVID 19 није била обављена јавна набавка за екскурзије. 
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Редни 

број 

Датум 

покретања 

Назив Вредност 

 

2. 4. 6. 2021. Електрична енергија 1.625.000,00 динара 

1.585.000 

 
Због пандемије вируса COVID 19 настава се одвијала у складу са мерама које је доносио Кризни штаб те су 

обе набавке спроведене у поступку јавне набавке мале вредности, а позив и конкурсна документација је 

објављена на Порталу јавних набавки и сајту школе што је у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС “ број 91/2019). 

3.11.7 Извештај о раду дисциплинске комисије   

 
У школској 2020/21. одржан је 1 васпитно-дисциплински  поступак због теже повреде обавеза ученика - 

због понашања којим су ученици угрожавали безбеност других ученика- као и своју безбедност. 

3.11.8. Извештај о раду Комисије за социјална питања за школску 2020/2021. годину  
 

    

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ТИМА СОЦИЈАЛНЕ КОМСИЈЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Председник стручног тима:Рејхана Саити 

Чланови стручног тима : Лилић Елвира , Шалата Атила , Зораје илдико Шванер Илдико 

Број планираних састанака: 8 

Број реализованих састанака: 6 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ РЕД) ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊ

Е, 

ПРЕПОРУКЕ 

Ажурирање 

документације за бесплатну 

ужину  

Септембар 2020. Школа Документација је 

прегледана, коме није био 

валидан и важећи документ 

враћен је назад и тражен је 

нов документ у одређеном 

року. 

Појачати 

сарадњу 

родитеља и 

школе ради 

правовременог 

достављања 

потребне 

документације. 

Обезбеђивање уџбеника 

социјално 

угроженим ученицима  

Окотобар  2020. Школа Подељени су уџбеници 

деци. 

Наставити 

сарадњу са 

координаторим

а за ромска 

питањња Града 

Суботица у 

циљу 

обезбеђивања 

додатних 

бесплатних 

уџбеника. 

Обезбеђивање божићних 

поклона  

Децембар 2020. Школа Подељени су поклони 

социјално угроженој деци . 

Поново 

организовати 

акцију 

прикушљања 

божићних 

поклона за 

социјално 

угрожене 

породице 
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ученика – тзв. 

„Поклон из 

кутије за 

ципеле“ 

Сумирање активности за прво 

полугодиште  

и планирање активности за 

друго полугодиште  

Јануар  2021. Онлајн Планиране активности за 

прво полугодиште су 

остварене. 

У складу са 

епидемиолошки

м мерама 

прилагодити 

организацију 

активности у 

следећој 

школској 

години. 

Формирање комисије за одабир  

ученика који ће бесплатно 

летовати 

Мај 2021. / Планирана активности није 

остварена због пандемије 

вируса. 

Наставити 

сарадњу са 

Црвеним 

крстом 

Суботица. 

Сајам половних уџбеника Јун 2021 . / Планирана активности није 

остварена због забране 

окупљања. 

У складу са 

могућностима, 

организовати 

Сајам половних 

уџбеника у 

наредној шк. 

години. 

Сумирање активности друго 

полугодиште  

Јун   2021. Школа 

 

Планиране активности за 

друго полугодиште су 

делимично остварене. 

У складу са 

епидемиолошки

м мерама 

прилагодити 

организацију 

активности у 

следећој 

школској 

години. 

Мере за унапређење рада Наставити сарадњу са наставницима, одељењским старешинама, 

координаторима за ромска питања Града Суботица, Црвеним крстом Суботица и 

мотивисати родитеље ученика на бољу сарадњу и правовремену доставу 

потребне документације у интересу ученика. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА  ЧАСОВА, УСПЕХ  У УЧЕЊУ, ВЛАДАЊЕ, ИЗОСТАНЦИ  

 

4.1..Реализација часова изборне и факултативне наставе  

4.2. Реализација часова допунске наставе 

 4.2.1. Реализација часова допунске наставе у разедној настави 

 4.2.2..Реализација часова допунске наставе у предметној настави 

4.3.Реализација часова додатне наставе  

4.4.Реализација пипремне настае 

4.5.Успех, владање и изостанци 

 4.5.1. Резултати на такмичењима  

 4.5.2. Дипломе 

 4.5.3. Резултати поправних и разредних испита 

 4.5.4. Постигнућа ученика 8. разреда на завршном испиту 

 4.5.5.Успех ученика на крају школске године 

 4.5.6.Владање и изостанци ученика 
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА  ЧАСОВА, УСПЕХ  У УЧЕЊУ, ВЛАДАЊЕ, ИЗОСТАНЦИ 

 

Реализација наставе из обавезних предмета 

 

  

МАТЕРЊИ 

ЈЕЗИК 

(СРПСКИ) 

МАТЕРЊИ 

ЈЕЗИК 

(МАЂАРСКИ) 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

КАО 

НЕМАТЕРЊИ 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

- ЕНГЛЕСКИ 
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е 
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а
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о
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Σ1 900 888 12 720 708 12 288 284 4 648 564 84 

Σ2 1080 1065 15 900 885 15 360 354 6 648 641 7 

Σ3 1080 1065 15 540 531 9 324 315 9 576 566 10 

Σ4 900 888 12 900 885 15 540 531 9 576 572 4 

Σ 3960 3906 54 3060 3009 51 1512 1484 28 2448 2343 105 

 

 

  

СТРАНИ ЈЕЗИК 

- НЕМАЧКИ МАТЕМАТИКА 

СВЕТ ОКО НАС/ 

ПРИПРОДА И 

ДРУШТВО 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

О
д
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е 
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Σ1 72 70 2 1620 1596 24 648 642 6 324 322 2 

Σ2 144 138 6 1980 1950 30 792 781 11 792 774 18 

Σ3 72 70 2 1620 1596 24 648 643 5 648 635 13 

Σ4 144 142 2 1800 1773 27 720 711 9 720 712 8 

Σ 432 420 12 7020 6915 105 2808 2777 31 2484 2443 41 
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МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО/ФИЗИЧК

О ВАСПИТАЊЕ 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

ДИГИТАЛНИ 

СВЕТ 
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Σ1 324 321 3 972 958 14 0 0 0 324 319 5 

Σ2 396 395 1 1188 1174 14 396 391 5 0 0 0 

Σ3 324 321 3 972 962 10 324 317 7 0 0 0 

Σ4 360 352 8 1080 1063 17 0 0 0 0 0 0 

Σ 1404 1389 15 4212 4157 55 720 708 12 324 319 5 

 

 

  ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ (ГРАЂАНСКО/ВЕРОНАУКА) 
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ИСЛАМ 
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Σ1 288 283 5 288 284 4 144 140 4 72 72 0 

Σ2 252 246 6 360 353 7 144 140 4 144 144 0 

Σ3 288 283 5 288 284 4 180 176 4 108 108 0 

Σ4 324 315 9 360 354 6 144 142 2 72 72 0 

Σ 1152 1127 25 1296 1275 21 612 598 14 396 396 0 
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ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТ 
ФАКУЛТАТИВНИ 

ПРЕДМЕТ 
ФАКУЛТАТИВНИ 

ПРЕДМЕТ 

 

ЧАС 

ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

ЧУВАРИ 

ПРИРОДЕ 

МАЂАРСКИ 

ЈЕЗИК КАО ЈЕЗ. 

ДРУШ. СРЕД. 

БУЊЕВАЧКИ 

ЈЕЗИК СА 

ЕЛ.НЕЦ.КУЛТ. 
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Σ1 324 317 7 0 0 0 288 280 8 72 60 12 

Σ2 396 386 10 0 0 0 432 422 10 72 60 12 

Σ3 324 319 5 0 0 0 360 350 10 0 0 0 

Σ4 360 356 4 360 357 3 288 280 8 0 0 0 

Σ 1404 1378 26 360 357 3 1368 1332 36 72 60 12 

 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
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(СРПСКИ) 
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Σ5 900 890 10 360 354 6 216 213 3 

Σ6 432 427 5 432 424 8 324 317 7 

Σ7 432 426 6 288 282 6 216 211 5 

Σ8 408 402 6 408 400 8 204 199 5 

Σ 2172 2145 27 1488 1460 28 960 940 20 
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ПРВИ СТРАНИ 

ЈЕЗИК - 

ЕНГЛЕСКИ 

ПРВИ СТРАНИ 

ЈЕЗИК - 
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Σ5 504 496 8 288 284 4 252 241 11 252 248 4 

Σ6 360 352 8 288 284 74 432 422 10 432 428 4 

Σ7 360 353 7 216 213 3 360 346 14 360 353 7 

Σ8 408 404 4 204 198 6 408 402 6 408 402 6 

Σ 1632 1605 27 996 979 87 1452 1411 41 1452 1431 21 

 

 

  БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО/ 

ИНФОРМАТИКА 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА/ 

ТЕХНИЧКО И 
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ОБРАЗОВАЊЕ 
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Σ5 504 491 13 1008 993 15 252 252 0 504 500 4 

Σ6 432 422 10 864 851 13 216 212 4 432 420 12 

Σ7 360 350 10 720 713 7 180 180 0 360 354 6 

Σ8 408 400 8 816 807 9 204 201 3 408 397 11 

Σ 1704 1663 41 3408 3364 44 852 845 7 1704 1671 33 
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ЛИКОВНА 

КУЛУРА 
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Σ5 504 498 6 504 492 12 0 0 0 0 0 0 

Σ6 216 210 6 216 214 2 432 429 3 0 0 0 

Σ7 180 175 5 180 177 3 360 357 3 360 353 7 

Σ8 204 200 4 204 204 0 408 402 6 408 408 0 

Σ 1104 1083 21 1104 1087 17 1200 1188 12 768 761 7 

 

 

Реализација часова изборне и факултативне наставе и ЧОС 

 

  

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО/ 

ВАСПИТАЊЕ 

ОБАВЕЗНЕ 

ФИЗИЧКЕ 
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Σ5 504 498 6 378 374 4 288 284 4 504 489 15 

Σ6 432 426 6 324 314 10 288 283 5 360 354 6 

Σ7 540 536 4 0 0 0 216 213 3 360 357 3 

Σ8 612 598 14 0 0 0 204 203 1 408 398 10 

Σ 2088 2058 30 702 688 14 996 983 13 1632 1598 34 

 
 

  ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ (ГРАЂАНСКО/ ВЕРОНАУКА) 

 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ВЕРОНАУКА - 
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ПРАВОСЛАВНИ 

КАТИХИЗИС 

ВЕРОНАУКА - 
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Σ5 252 260 2 216 216 0 144 144 0 180 180 0 

Σ6 180 184 0 216 216 0 108 108 0 108 108 0 

Σ7 180 184 2 180 180 0 108 108 0 108 108 0 

Σ8 170 171 3 204 199 5 68 68 0 102 102 0 

Σ 782 799 7 816 811 5 428 428 0 498 498 0 
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   ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ЧАС 

ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У 
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Σ5 252 245 7 108 108 0 252 252 0 36 36 0 

Σ6 216 212 4 108 107 1 216 216 36 36 36 0 

Σ7 180 177 3 36 36 0 0 0 0 36 36 0 

Σ8 204 201 3 136 136 0 0 0 0 34 34 0 

Σ 852 835 17 388 387 1 468 468 36 142 142 0 

 

  

МАЂАРСКИ 

ЈЕЗИК КАО ЈЕЗ. 

ДРУШ. СРЕД. 

МЈЕНК - БУЊЕВАЧКИ 

ЈЕЗИК СА ЕЛ.НЕЦ.КУЛТ. 
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Σ5 72 72 0 0 0 0 

Σ6 72 72 0 0 0 0 

Σ7 72 72 0 0 0 0 

Σ8 68 68 0 58 57 1 

Σ 140 140 0 58 57 1 
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4.2. Реализација допунске наставе 
 

4.2.1.Реализација допунске наставе у разредној настави 

 

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/ Слађана Гагић 18 17 20 20 20 

Математика / Маја Дамњановић  18 17 20 20 20 

Математика , Мађарски језик/ 

Шванер Илдико 36 36 4 4 4 

Српскијезик, Математика/ 

Татјана Халиловић 36 35 9 5 2 

Српски језик, Математика/ 

Сенка Рожумберски 36 36 11 11 2 

Српски језик / Сања Тонковић  18 22 3 3 3 

Математика /Сања Тонковић 18 14 3 3 3 

Српски језик/ Илонка Буљовчић 18 18 4 4 4 

Математика/ Илонка Буљовчић 18 18 4 4 4 

Математика/Лидија 

Миланковић 18 18 2 2 2 

Српски језик/Лидија 

Миланковић 18 17 2 2 2 

Мађарски језик / Вашархељи 

Силвиа 19 21 4 3 4 

Математика / Вашархељи 

Силвиа 17 16 3 3 3 

Математика/Ангела Ковачевић  18 17 2 2 2 

Српски језик/Ангела Ковачевић  18 17 2 2 2 

Математика/ Ангела Ковачевић  18 17 1 1 1 

Српски језик/ Ангела 

Ковачевић  18 17 1 1 1 

Светлана Михајловић 2.3 

математика, српски језик 36 36 11 9 7 

Даниела Летовић/ Математика, 

Српски језик 36 36 11 9 7 

Мирослава Бриндза/ 

Математика, Српски језик 36 36 1 1 1 

Мирослава Бриндза/ 

Математика, Српски језик 36 36 2 2 2 

Мађарски ј.Математика/ Рената 

Т. Биачи  36 36 1 1 1 

Мађарски ј.Математика/ Ема 

Кривек 36 36 2 2 2 

Енглески ј, први ст. - Каролина 

Гајдош  36 36 4 3 3 

Енглески ј, први ст. - Ана 

Кесеги Михајловић 36 35 

IV2-10     IV3-

13 

IV2-5        IV3-

11 IV2- 2         IV3- 5 
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Енглески језик / Паулина 

Миланковић 36 36 4 3 3 

Сузана Мађаревић 1.3 - српски 

језик, математика 36 35 19 18 18 

Математика - Елвира Ковач 36 48 

6.б: 6; 6.ц: 4; 

8.а: 5; 8.б: 4; 

8.ц: 3  

6.б: 3; 6.ц: 2; 8.а: 

5; 8.б: 0; 8.ц: 3 8 

Математика – Пољаковић 

Кираљ Ђенђи 18 17 1 1 1 

Мађарски језик - Пољаковић 

Кираљ Ђенђи 18 18 2 2 2 

Математика- Ленке Кобрехел 18 18 4 4 4 

Мађарски језик- Ленке 

Кобрехел 18 18 3 3 3 

Маћарски језик/Елвира Лилић 20 20 3 3 3 

Српски језик/ Ксенија 

Перкучин Џ. 18 18 2 2 2 

Математика/ Ксенија Перкучин 

Џ. 18 17 2 2 2 

Математика/ Ксенија Перкучин 

Џ. 36 35 1 1 1 

Српски језик/ Нинослава Ждеро  18 17 2-3 1 3 

Математика/ Нинослава Ждеро 18 17 7 5-7 7 

Српски као нем.језик  36 33 

5.а-4, 5.б-2, 7.а-

3, 7.б-3, 8.а-2, 

8.б-1, 8.ц-2 12 10 

Српски као нематерњи 

језик/Андреа Рожа Сикора  36 33 5 5 5 

Математика, Мађарски језик/ 

Ангела Гал  36 35/18+17 3 3 3 

Српски језик, Математика/ 

Снежана Глигорић  36 35 2 2 2 

Мађарски језик, Математика/ 

Ева Боршош 36 34 3 3 3 

Математика/ Шили Силвиа 18 18 3 3 3 

Мађарски језик Шили Силвиа 18 18 3 3 3 

Српски језик/ Ката Нађ Варга  18 17 1.кс-2,4.кс-3 1.кс-2,4.кс-3 1.кс-2,4.кс-3 

Математика/ Ката Нађ Варга  18 18 1.кс-1,4.кс-2 1.кс-2,4.кс-3 1.кс-2,4.кс-3 

Зораје Илдико  36 36 2 2   

Српски језик, Математика/ Ирса 

Исић  36 36 4 4 4 

Mађарски језик/  

Францишковић Ева  18 17 1 1 1 

Математика/Францишковић Ева 18 18 1 1 1 

Мађарски језик/ Францишковић 

Ева 18 17 3 3 3 

Математика/ Францишковић 

Ева 18 18 3 3 3 
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4.2.2. Реализација допунске наставе у предметној настави 

 

Допунска настава-остварење, ефекти  СРПСКИ ЈЕЗИК 

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 43 

6.2: 6; 5.1: 13; 5.2: 

8 

6.2: 4; 5.1: 1; 

5.2: 0 1 

Српски језик и 

књижевност/ 

Милица Огњеновић 36 34 

6/1-10, 6/3-8, 8/2-6, 

8/3-5, 8/4-5 

4 или 5 

ученика по 

одељењу 8 

Српски језик и 

књижевност/ Дамир 

Ишпановић  36 30 

5/3 - 5; 5/5 - 6; 7/2 - 

7; 7/3 - 5 

2-3 ученика 

по одељењу 7 

 

Допунска настава-остварење, ефекти МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

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 допун-ске 

наставе 

План. Реализ. 

Мађарски језик/ 

Ноеми Кираљ 36 36 

5.а-3, 5.б-2, 6.ц-

4, 7.а-3, 7.б-3 

5.а-1, 5.б-2, 

6.ц-3, 7.а-1, 

7.б-1 

5.а-3, 5.б-2, 6.ц-4, 

7.а-3, 7.б-3 

 
 Допунска настава-остварење, ефекти ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

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

. 

Енглески језик, први 

страни, Чаба Ковач   11 

6  

6 5 

Енглески језик, први 

страни, Чаба Ковач   4 5  3 3 

Енглески језик, први 

страни, Чаба Ковач   5 7  4-5 4 

Енглески језик, први 

страни, Чаба Ковач   6 6  2 2 

Енглески језик, други 

страни, Чаба Ковач   12 6 3 3 

Енглески језик / Ана 

Катић 36 36 15 5 5 

Енглески језик / Силард 

Семи (први страни) 34 34 8.а-3 8.а-3 3 

Енглески језик / Силард 

Семи (други страни) 34 34 8.б-3 8.б-3 2 

Енглески језик (први 

стр.) /Љиљана 

Тиквицки 10 5 

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

6 8/3- 4, 8/4- 3 4 

Енглески језик (други 

стр.)/ Љиљана 

Тиквицки  10 6 8/2 - 3 3 3 
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 Допунска настава-остварење, ефекти НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

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. 

Немачки језик/ 

Жужана Кокић Дели 36 18 8.3-2,8.а-2,6.а-1 5 5 

 

 Допунска настава-остварење, ефекти ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

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. 

Хемија/ Кларика 

Цинклер 36 27 

7.а -3, 7.б -2, 7/2-2, 

7/3-2, 7/4-3, 8.а -4, 

8.б -2, 8.ц-3, 8/2-2, 

8/3-2, 8/4-4 
1-2 по 

одељењу 10 
Биологија/ Паточ 

Жужана 36 20 20 10 10 
Физика/Флориан 

Лашанц Карољ 28 23 
6а-2,6б-2,6ц-2,7а-

2,7б-2,8а-3,8б-2,8ц-1 12-14 10 

 

Допунска настава-остварење, ефекти МАТЕМАТИКА 

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 

/Ведрана Цвијин    16 9 3 3 

Математика 

/Ведрана Цвијин    16 7 3 3 

Математика 

/Ведрана Цвијин    16 7 3 3 

Математика / 

Ведрана Цвијин    16 10 5 5 

Математика / 

Александра Ступар 

Брујић 18 35 

6.1 - 8, 6.2 - 7, 

8.2 - 5, 8.3 - 5, 

8.4 - 7 

2 до 4 ученика по 

одељењу 9 

Математика/ Јолана 

Гунић,  37 37 

5а -4, 5.б -3, 7а-

5, 6.а -3 

5а -2, 5.б -3, 7а-2, 

6.а -1 4 

Математика/ 

Далиборка Буквић   36 36 

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

и 7/4 

4-5 ученика по 

одељењу 8 

 

 Допунска настава-остварење, ефекти ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

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. 

Географија/ Роберт 

Хербут 36 27 

5.а-1,5.б-1,6.б-

1,7а-1,7б-3,8а-

3,8б-2 6 2 

Историја/ Рудолф 

Вајс  36 34 

8/а-3, 8/б-2, 8/ц-

3,82/2,8/3-8/4-2 8 4 
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2 или 3 по 

одељењу 

Ана Хербут 

Хегедиш 36 31 

5а-2, 5/5-3,6/1-

4,6/2-3,6/3-

3,7/2-2,7/3-

3,7/4,-3 2-3 по одељењу  
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4.3. Реализација додатне наставе 
 

Додатна настава 4. разред 

Предмет/ 

наставник 

Број часова Број 

ученика  

који 

похађају 

додатну 

наставу по 

одељењима 

Број ученика  

који остварују 

напредак у 

складу са 

поставњеним 

циљевима 

Ученици који се 

посебно истичу (име 

презиме и одељење) 

Резултати које су 

постигли 
Пла

н. 
Реализ. 

Татјана 

Халиловић 36 35 3 3   

Математика/ 

Мирослава 

Бриндза 36 36 2 2 Емина Томић 

3. место на 

Школском 

такмичењу из 

математике 

Каролина 

Гајдош 36 36 

4.а - 9 

ученика 9   

Ана Кесеги 

Михајловић 36 37 

IV2 - 3 , 

IV3 - 3 6   

Сенка 

Рожумберски 36 35 1 1 Михајло Перишић 

2. место на 

Школском 

такмичењу из 

математике 

Паулина 

Миланковић 36 35 6 6   

Мезеи Лидиа 36 36 3 3   

Математика-

Пољаковић 

Кираљ Ђенђи 36 35 

4.а 4 

ученика 4  

Кенгур и  

школско 

такмичење-

учешће 

Математика- 

Нинослава 

Ждеро 36 35 

4.1 - 7 

ученика 7 

Огњен Ленер, Урош 

Цекић, Сара 

Николић, Миња 

Стевановић  

Српски као 

нематерњи 

језик/Андреа 

Рожа Сикора 36 33 

4.км - 4 

ученика 4 Ема Земко  

Математика/

Гал Ангчла 36 36 

4.КМ-2 

ученика 2 Ема Земко 

Окружхо 

такмичење-

похвала 

Математика/ 

Шили 

Силвиа 36 35 

4.б - 5 

ученика 3 

Хорват Леа, Декањ 

Давид, Секула 

Бригита 

Кенгур - похвала, 

школско 

такмичење 1., 2., 

3. место, 

општинско- 

похвала 

Математика/ 

Нађ Варга 

Ката 36 36 

4.кс -2 

ученика 2 Лена Бабичков 

Игрице у скречу 

за наставу. 

Математика/ 

Зораје 

Илдико 36 36 

4.ц - 1 

ученик 1   
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Додатна настава – СРПСКИ ЈЕЗИК  

Предмет/ 

наставник 

Број часова 
Број ученика  

који похађају 

додатну наставу 

по одељењима 

Број ученика  

који остварују 

напредак у 

складу са 

поставњеним 

циљевима 

Ученици који се 

посебно истичу 

(име презиме и 

одељење) 

Резултати које су 

постигли План. 
Реал

из. 

Српски 

језик/ 

Милица 

Чубрило 36 36 6.2: 1 1 Ленка Тешић - 

 
Додатна настава-  МАЂАРСКИ ЈЕЗИК  

Предмет/ 

наставник 

Број часова 
Број ученика  који 

похађају додатну 

наставу по 

одељењима 

Број ученика  

који остварују 

напредак у 

складу са 

поставњеним 

циљевима 

Ученици који се 

посебно истичу 

(име презиме и 

одељење) 

Резултати које су 

постигли 
Пл

ан. 

Реализ

. 

Мађарски 

језик - 

Ноеми 

Кираљ, 5, 

6, 7. 

разред 36 36 

5.а-2, 5.б-2, 6.ц-2, 

7.а-1, 7.б-1 8 

Роберт Јурчак, 

Богларка 

Душноки, Лара 

Ташковић, Лила 

Мартон, Жанет 

Ромода 

Лара Ташковић - 

похвала на 

такмичењу "5 

Határon át", 3.место 

за састав на 

такмичењу 

Интеркултурализа

м и 

антидискриминациј

а  

 
 Додатна настава ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Предмет/ 

наставник 

Број часова Број 

ученика  

који 

похађају 

додатну 

наставу по 

одељењима 

Број ученика  који 

остварују напредак 

у складу са 

поставњеним 

циљевима 

Ученици који се 

посебно истичу 

(име презиме и 

одељење) 

Резултати које су 

постигли 
Пл

ан. 

Реали

з. 

Енглески 

језик/Сил

ард Семи 34 34 

8.а - 3 

ученика 3 

Александра Балаж 

- 8.а 

Општинско 

такмичење - 3. 

место 

Aна 

Катић 36 36 

7/4 два 

ученика, 7/2 

два ученика 4 

Маја Жунић, 

Катарина Бодоњи, 

Сара Перич, Тара 

Миловановић   

 

Додатна настава НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

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 

 
Пла

н. 
Реализ. 

Мариа Маргит  30+30 
7/2 - 15 ученика 15 

Језички испити 

   30+30 7/3 - 2 ученика 2  

   30+30 7/4 - 3 ученика 3  

   30+30 8.ц - 3 ученика 2  

Немачки 

језик/Жужана 36 36 

8.2 - 3,8.3-2,8.4-

2,8.a-5,8.b-1 13 

Ж. Дудаш, Ж. Фодор - 

8.а 
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К.Дели 

Немачки 

језик/Анико 

Бајус 36 36 

7а- 2 ученика и 7б- 

3 ученика 5 Лила Мартон 7а 

 

Додатна настава ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Предмет/наставник 

Број часова Бројученикакоји 

похађају додатну 

наставу по 

одељењима 

Ученици који се 

посебно истичу (име 

презиме и одељење) 

Резултати које су 

постигли План. Реализ. 

Хемија/ Кларика 

Цинклер 36 37 

8.а - 2 ученика, 

7/2- 1 ученик 3 

Жофиа Дудаш, 

Жофиа Фодор-8.а, 

Тара Mиловановић--

7/2 

 

 

Додатна настава МАТЕМАТИКА 

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. 

Математика/ Јолана 

Гунић 34 34 

5.б -2, 6.а -2. 

7.б -1 5 Балаж Пири Еде 

Математика / Ведрана 

Цвијин  10 

6.3 - 1 

ученица 1 Нина Човић 

Математика / Ведрана 

Цвијин  14 

5.1. - двоје 

ученика, 5.2 

- један 

ученик, 5.3.- 

два ученика 5 Белма Кокљевци 

Математика - Елвира 

Ковач 36 36 3 3 Давид Жига 
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4.4. Реализација припремне наставе 
 

Припремна настава као припрема за школу и учење језика за будуће прваке која су на тесту пред 

полазак у школу постигли слаб успех због неразумевања језика и /или непохађања предшколског програма 

ове школске године реализована је у објекту у Шабачкој улици за будуће прваке из свих објеката. Планирано 

је да га похађају12 из објекта у абачкој улици, 7 из централне школе, 4 из објекта на путу Едварда Кардеља 

стога је планиран рад у две групе, међутим, пошто деветоро деце се ниједном није појавило, радило се у 

једној групи, са следећим програмом: 
понeдeљaк, 23.8.2021.  TEMA: Упoзнaвaњe 

 
•  упoзнaвaњe сa учeницимa 

• упoзнaвaњe учeникa сa учитeљимa и aсистeнтoм 

• имe и прeзимe 

• гoвoрнa вeжбa - бoje  

• грaфoмoтoричкe вeжбe 
 утoрaк, 24.8.2021.  TEMA: Гoвoрнa вeжбa – 

Oднoси у прoстoру , бoje 

 

• пoнaвљaњe: имe и прeзимe 

• прoстoрни oднoси , дeснo,лeвo,испрeд ,изa , гoрe , 

дoлe 

•    гoвoрнa вeжбa - бoje ,  

• грaфoмoтoричкa вeжбa 

• вeжбe oбликoвaњa : дeснo- лeвo, нaпрeд- нaзaд 
срeдa, 25.8.2021.   TEMA: Плeшeмo: ХOКИ-

ПOКИ 

 

• пoнaвљaњe прeтхoдних сaдржaja 

• прeбрojaвaњe , oднoси у прoстoру : виши – нижи 

• грaфoмoтoричкa вeжбa 

• дeлoви тeлa, бoje 

• учимo дa плeшeмo:Хoки-пoки 
чeтвртaк, 26.8.2021.   TEMA:Пoнaвљaњe 

сaдржaja,гoвoрнe вeжбe 

 

• имe и прeзимe 

• дeлoви тeлa 

• бoje 

• oднoси у прoстoру 

• грaфoмoтoричкe вeжбe 

• плeс: Хoки-пoки 
 

пeтaк, 27.8.2021.  TEMA: Mи сe нe бojимo, учимo 

дa брojимo 

 

•  пoнaвљaњe прeтхoдних сaдржја  

• вeжбaмo изгoвoр глaсoвa 

• гoвoрнa вeжбa : хигиjeнa 

•  брojимo дo 10 

• плeс: Хoки-пoки 
– пoнeдeљaк , 30.8.2021.   TEMA: Пoнaвљaњe : 

Вeжбe зa мoтoрику и брojeви дo 10 
• пoнaвљaњe: имe и прeзимe 

• дeснo, лeвo,испрeд, изa , гoрe ,дoлe 

• брojимo дo 10 

• бoje  

• грaфoмoтoричкe вeжбe 

• дoвршaвaњe рaдoвa –бojимo 

• сaстaвљaмo пузлe  

• плeс: Хoки-пoки 

УЧИTEЉИЦE: Taтjaнa Хaлилoвић и  Сeнкa Рoжумбeрски,  Рejхaнa Сaити – пeдaгoшки aсистeнт 
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Припремна настава за поправни и разредни испит је организована у тајању од 10 часова пре испита. 

Припремна настава као вид припремања ученика осмих разреда за завршни испит је реализована по 

плану. Наставници из матерњег језика и математике су од 1. фебруара почели понављање градива на посебним 

часовима, који су били уврштени у редован распоред часова.  Како је завршни испит обавезан за све ученике, 

свима је препоручено да похађају припремне часове. Такође су коришћене „дигиталне припреме за малу 

матуру“ са екранизованим, решеним и анимираним задацима из свих седам предмета, на 

линку:  http://rtv.rs/matura.  

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА – 8. РАЗРЕД 

Предмет/наставник 

 

Број часова Број ученика  који су Напомена 

План. Реализ. 

Планирани да 

похађају 

Похађали 

припремну 

наставу 

 

Немачки језик/ Мариа 

Маргит 

  

  

  

  30+30 

7/2 - 15 ученика 15 

Језички испити 

  30+30 7/3 - 2 ученика 2   

  30+30 7/4 - 3 ученика 3   

  30+30 8.ц - 3 ученика 2   

Биологија/ Паточ 

Жужана 

  

  

  7 8.а - 20 ученика 20   

  8 8.б - 18 ученика 14   

  6 8ц - 18 ученика 18   

Математика/ Елвира 

Ковач    21 8.а - 20 ученика 20   

Математика/ Елвира 

Ковач   22 8.б - 18 ученика 18   

Хемија/Кларика 

Цинклер 

  

  

  

  

  

  13 8.а - 20 ученика 20   

  11 8.б - 18 ученика 18   

  12 8ц - 18 ученика 18   

  12 8/2 - 25 ученика 25   

  12 8/3 - 20 ученика 20   

  12 8/4- 24 ученика 24   

Математика/ Ведрана 

Цвијин 20 20 8/4 - 24 ученика 20   

Мађарски језик/ 

Анамарија Косо 

Влаховић  

  20 8.б - 18 ученика 17   

  21 8.ц -18 ученика 18   

 

  

http://rtv.rs/matura
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4.5. Успех, такмичења, владање, изостанци  

 

4.5.1. Резултати на такмичењима 
 

На различитим такмичењима, смотрама и конкурсима су ученици постигли много пласмана.  

Из многих предмета такмичења нису одржана због епидемиолошке ситуације, из других предмета су 

позвани само осмаци,  док су многа такмичења преусмерена у онлајн простор.  

Из већине предмета је од новембра до фебруара организовано школско такмичење да би се што 

објективније изабрали најбољи ђаци, али да ученици стекну рутину што се тиче процедуре такмичења.  

 

 1.место 2.место 3.место Посбна диплома, похвала, 

изложен или објављен 

рад, материјалне награде 

Пласман на 

следећи 

ниво 

Општинско/градско 12 17 12 6 11 

Окружно 2 5 5 2 4 

Међуокружно/покрај

инско 

1 3 4 1 2 

Републичко 1 2 2 2 1 

Међународно 3 5 3 10 5 

 

   

ТАКМИЧЕЊА ПО ПРЕДМЕТИМА  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊ

А 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 

ПЛАСМАН БРОЈ 

БОДОВА/ 

ОСВОЈЕН

О МЕСТО 

МЕНТОР 

Школски 

ниво   

Дечја недеља-

,,Подељена срећа два 

пута већа”  5-9.10.2020. 

 

Невена Гојковић, 

7/4 

 1 Љубомир 

Татар 

Школско 

такмичење 

МПНТР 

Школско рецитаторско 

такмичење на српском 

језику- 17. 3. 2021. 

Невана Јанковић, 

3/1  

Општинско 

такмичење 

1. место Илонка 

Буљовчић 

Мила Попов, 7/4 

 

Општинска 

смотра 

рецитатора 

1. место  Љубомир 

Татар 

Општински 

ниво 

У мом граду живе 

људи, Суботица- 

10.12.2020. литерарни 

конкурс 

Ленка Тешић, 6/2 Диплома и 

поклон 

ваучер 

1. место Милица 

Чубрило 

Општински 

ниво 

Светосавски дани, 

Суботица- 27.1.2021. 

ОШ „Матко Вуковић“ 

и ОШ „Јован Микић“- 

литерарни конкурс 

Лена Ђорђевић, 

6/3 

Диплома и 

поклон 

пакет 

2. место  Милица 

Огњеновић 

Општинско 

такмичење 

МПНТР 

Општинска смотра 

рецитатора- Суботица 

19.3.2021. 

ОРГАНИЗАТОР:Савез 

Мила Попов, 7/4 

 

Пласман на 

Покрајинску 

смотру 

рецитатора 

 Љубомир 

Татар 
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аматера Србије, 

Центар за културу 

Ваљево- преко онлајн 

платформе 

Окружно 

такмичење 

МПНТР 

Зонска смотра 

рецитатора- Суботица 

24.3.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: Савез 

аматера Србије, 

Центар за културу 

Ваљево- преко онлајн 

платформе 

 

Мила Попов, 7/4 

 

Пласман на 

Покрајинску 

смотру 

рецитатора 

 Љубомир 

Татар 

Покрајинско 

такмичење 

МПНТР 

Покрајинска смотра 

рецитатора- Сeчањ, 

12.5.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: Савез 

аматера Србије, 

Центар за културу 

Ваљево, преко онлајн 

платформе 

Мила Попов, 7/4 

 

Златна 

диплома 

 Љубомир 

Татар 

 

 

 

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 

ПЛАСМАН БРОЈ 

БОДОВА/ 

ОСВОЈЕН

О МЕСТО 

МЕНТОР 

Школски 

ниво   

Дечја недеља- ,,A 

megosztott öröm 

kétszer nagyobb 

öröm˝, 5-9.10. 2020. 

ОРГАНИЗАТОР: 

ОШ,, Сечењи 

Иштван˝ 

Литерарни рад 

Gédovity 

Szimóna, 4/а 

 2.место  Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

 

Engi Zsanett, 5/б  3.место Király Noémi 

Школско 

такмичење  

МПНТР 

Школско 

рецитаторско 

такмичење на 

мађарском језику  

 

Jurcsák Renáta, 

2/б 

Општинско 

такмичење 

 Vásárhelyi 

Szilvia 

Bózsits Noémi, 

6/а 

Општинско 

такмичење 

 Vlahović 

Кószó 

Annamária 

Nagy Marosi 

Viktor, 5/б 

Општинско 

такмичење 

преко Гал 

Ференц 

Културног 

центра 

 Király Noémi 
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Оштински 

ниво 

У мом граду живе 

људи-Az én 

városomban emberek 

élnek,  -10.12.2020. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Град Суботица – у 

оквиру пројекта 

Интеркултурализам 

и 

антидискриминациј

а у Суботици 

 

Литерарни састав - 

Irodalmi pályázat /  
 
 

Dusnoki 

Boglárka, 6/ц 

 1. место 

Диплома и 

поклон 

ваучер 

Király Noémi 

 

Domonkos 

Kristóf, 7/б 

 2. место 

 

Király Noémi 

 

Jurcsák Róbert, 

5/а 

 2. место 

 

Király Noémi 

Kőrösi Vivien, 

8/ц 

 2. место 

 

Vlahović 

Кószó 

Annamária 

Taskovity Lara, 

6/ц 

 3. место 

 

Király Noémi 

Општинско 

такмичење 

МПНТР 

 

Општинска смотра 

рецитатора- 

Суботица 19.3.2021 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез аматера 

Србије, Центар за 

културу Ваљево- 

преко онлајн 

платформе 

 

Jurcsák Renáta, 

2/б 

 

Пласман на 

зонску 

смотру 

рецитатора 

 Vásárhelyi 

Szilvia 

Bózsits Noémi, 

6/а 

 

Пласман на 

зонску 

смотру 

рецитатора 

 Vlahović 

Кószó 

Annamária 

Општински 

ниво 

Mesélő Népkör- 

Népmese fesztivál, 

Суботица 10.6.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Népkör 

Литерарни рад 

Botka Petra, 4/а   Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

 

4.a Ruski Emma,   Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

 

Општински 

ниво 

II . Palicsi online 

versfesztivál, Palics 

2021.6.4. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Palics Magyar 

Művelődési 

Egyesület 

2. b Jurcsák 

Renáta, 

 1.место Vásárhelyi 

Szilvia 

 

2.b Dudás Ivett,  2.место Vásárhelyi 

Szilvia 

 

Bózsits Noémi  2.место Vlahović 

Кószó 

Annamária 

Окружно 

такмичење 

МПНТР 

XIX.Általános 

Iskolások Művészeti 

Vetélkedője (ÁМV) 

ОШ,,Мајшански 

пут˝ Суботица, 

15.5.2021.   

ОРГАНИЗАТОР: 

Удружење 

Просветних 

Kis Emili, 6/б  Литерарни 

рад, 2.место 

Vlahović 

Кószó 

Annamária 

Jurcsák Renáta, 

2/б 

 Рецитовање:  

1. место 

 

Vásárhelyi 

Szilvia 

 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

193 

 

Радника Мађара 

Северне Бачке  

Márton Lilla, 7/а 

 

 Леп говор 

 

Király Noémi 

7.b, Romoda 

Zsanett, 

 Познавање 

културе 

 

Király Noémi 

5.a Csincsik Kira, 

5/а 

 Литерарн

и рад  

Király Noémi 

5.b Szabó Ivett, 

5/б 

 Király Noémi 

Árokszállási 

Evelin, 6/а 

 

 Vlahović 

Кószó 

Annamária 

6.b Kis Emili, 6/б 

 

 Vlahović 

Кószó 

Annamária 

Мárton Lilla, 7/а  Király Noémi 

 

Dudás Zsófia, 8/а 

 Vlahović  

Кószó 

Annamária 

Jurcsák Róbert,  

5/а 

 Рецитова

ње 

 

Király Noémi 

Bózsits Noémi, 

6/а 

 Vlahović  

Кószó 

Annamária 

Окружно 

такмичење 

МПНТР 

Зонска смотра 

рецитатора-

Суботица 24.3.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез аматера 

Србије, Центар за 

културу Ваљево- 

преко онлајн 

платформе 

Jurcsák Renáta, 

2/б 

Пласман на 

Покрајинску 

смотру 

рецитатора   

 Vásárhelyi 

Szilvia 

 

Bózsits Noémi, 

6/а 

Пласман на 

Покрајинску 

смотру 

рецитатора   

 Vlahović  

Кószó 

Annamária 
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Окружни 

ниво 

XI.Papp Dániel 

fogalmazásíró, esszé 

és novellaíró 

pályázat, 

Bácskossuthfalva-

14.11.2020. 

Литерарни конкурс 

- Irodalmi pályázat  

присуство / részvétel 

 

 

Csincsik Kira, 5/а 

Vojnić Zelić 

Melinda, 5/а  

Szakál Nina, 7/б 

Januskó Harold, 

7/б 

Romoda Zsanett, 

7/б 

Domonkos 

Kristóf, 7/б 

  Király Noémi 

Покрајински 

ниво 

A Magyar Népmese 

Napja alkalmából 

meghírdetett amatőr 

mesemondó verseny 

–  

ОРГАНИЗАТОР: 

Újvidéki Módszertani 

Központ , Нови Сад, 

4. 10. 2020. - преко 

онлајн платформе 

Gédovity 

Szimóna, 4/а 

Присуство 

 

 Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

 

Antal Hanna, 4/а  Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

 

Dudás Ivett, 2/б  Vásárhelyi 

Szilvia 

 

Покрајинско 

такмичење 

МПНТР 

Покрајинска смотра 

рецитатора-Сeчањ 

12.5.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез аматера 

Србије, Центар за 

културу Ваљево, 

преко онлајн 

платформе 

Jurcsák Renáta, 

2/б 

 Златна 

диплома 

Vásárhelyi 

Szilvia 

 

Bózsits Noémi, 

6/а 

Пласман на 

Републичку 

смотру 

рецитатора 

 Vlahović 

Кószó 

Annamária 

Покрајински 

ниво 

Причање мађарске 

народне бајке 

преко онлајн 

платформе– XXVI. 

Kálmány Lajos 

népmesemondó 

verseny  Сента, 

1.6.2021.  

ОРГАНИЗАТОР: 

Градска 

библиотека Сента, - 

преко онлајн 

платформе 

Árokszállási Ivett 

– Czérna Miklós 

díj, 4/а  

 

 1.место Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

Jurcsák Renáta, 

2/б 

 

 

 2. место 

 

Vásárhelyi 

Szilvia 

Mászáros Martin, 

4. KM 

 

 2. место 

 

Gál Angéla 

Gédovity 

Szimóna, 4/а 

 3.место Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

Szekula Brigitta, 

4.b 

 

 3.место Süli Szilvia 
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Jurcsák Róbert, 

5.a 

 

 3.место Király Noémi 

Републичко 

такмичење 

МПНТР 

Републичка смотра 

рецитатора-Ваљево, 

28.5.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез аматера 

Србије, Центар за 

културу Ваљево-

онлајн платформа 

Bózsits Noémi, 

6/а 

 

 Диплома за 

(онлајн) 

присуство 

 

Vlahović 

Кószó 

Annamária 

Међународни 

ниво 

такмичења 

Карпатске 

низије 

Arany Ló fia 

szlovákiai meseíró 

pályázat- történelmi 

alapokra helyezve   

Објављени конкурс 

у Словачкој – теме / 

бајке на основу 

конкретне 

историјске 

чињенице  

ОРГАНИЗАТОР: 

Nemzeti Művelődési 

Egyesület –

Szlovákia 

Мárton Lilla, 7/а ОБЈАВЉЕНЕ 

БАЈКЕ У 

СЛОВАЧКОЈ 

 Király Noémi 

Dudás Árpád, 7/б  

 

ОБЈАВЉЕНЕ 

БАЈКЕ У 

СЛОВАЧКОЈ 

 Király Noémi 

Међународни 

ниво    

такмичења 

Карпатске 

низије 

Mеђународно 

такмичење за 

братске школе , 

Темишвар-

14.6.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Nemzeti 

Összetartozás Napja 

– Temesvár  

 

 

 

 

Tímár Martin, 4/а  Литерарни 

рад 1.место 

Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

Árokszállási Ivett, 

4/а 

 

 2.место 

 

Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

 

Botka Petra, 4/а  

 

 2.место 

 

Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

 

Gavrity Barbara, 

4/а 

 

 3.место Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

Csonka Márió, 4/а Похвала 

 

 Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

 

Oravec Bianka, 

4/а 

Похвала 

 

 Poljaković 

Király 

Gyöngyi 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊ

А 

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 

ПЛАСМАН БРОЈ 

БОДОВА/ 

ОСВОЈЕН

О МЕСТО 

МЕНТОР 
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Општинско 

такмичење 

МПНТР   

Такмичење из немачког 

језика, Суботица – 

20.2.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

ДРУШТВО ЗА СТРАНЕ 

ЈЕЗИКЕ И 

КЊИЖЕВНОСТИ 

 

 

 

 

Dudás Zsófia, 

8/а 

Пласман на 

окружно 

такмичење 

2.место 

 

Kókity Deli 

Zsuzsanna 

Fodor Zsófia, 

8/а 

Пласман на 

окружно 

такмичење 

2.место 

 

Kókity Deli 

Zsuzsanna 

Vörösbaranyi 

Linetta, 8/ц 

 3.место 

 

Margit Mária 

 

Окружно 

такмичење 

МПНТР 

Такмичење из немачког 

језика, Суботица – 

25.4.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

ДРУШТВО ЗА СТРАНЕ 

ЈЕЗИКЕ И 

КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Dudás Zsófia, 

8/а 

 присуство 

 

Kókity Deli 

Zsuzsanna 

Fodor Zsófia, 

8/а 

 присуство 

 

Kókity Deli 

Zsuzsanna 

Положен А1 

испит на 

немачком 

језику-

GOETHE –

ZERTIFIKA

T A1 

Положен А1 испит на 

немачком језику-

GOETHE –ZERTIFIKAT 

A1/ GOETHE INSTITUT, 

Beograd -26.11.2020. 

 

 

 

 

7.a Márton 

Lilla 

7.a Nyers Bakó 

Lea 

7.b Romoda 

Zsanett 

7.b Szakál Nina 

7.b Dudás 

Árpád 

8.a Bartók 

Noémi 

8.c  Húber 

Gábriel 

8.b Stefaniga 

Melissza 

8.c 

Vörösbaranyi 

Linetta 

8/3 Матеа 

Буљовчић 

8/4 Огњен 

Лукић 

8/4 Дуња 

Славнић 

8/2 Андреј 

Станковић 

8/3 Анђела 

Штефковић 

7/3 Јована 

Војнић Јадрић 

7/4 Мила 

Попов 

7/2 Марина 

Штефковић 

7/2 Стела 

Месарош 

 

 Положени 

испит 

 

Margit 

Mária, 

Kokity Deli 

Zsuzsa, 

Bajúsz Anikó 
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Положен А1 испит на 

немачком језику-

GOETHE –ZERTIFIKAT 

A1/ GOETHE INSTITUT,  

Суботица -17.4.2021. 

 

 

6.a Král Blanka 

7.b Januskó 

Harold 

7.b Domonkos 

Kristóf 

6.a 

Govorkovity 

Dorina 

7/3 Атоловић 

Денис 

6.a 

Árokszállási 

Evelin 

6.a Jenei 

Márkó 

6.a Gyapjas 

Zsóka 

 

 Положени 

испит 

 

Margit 

Mária, 

Kokity Deli 

Zsuzsa, 

Bajúsz Anikó 

 

Положен А2 

испит на 

немачком 

језику-

GOETHE –

ZERTIFIKA

T A1/ 

GOETHE 

INSTITUT 

Положен А2 испит на 

немачком језику-

GOETHE –ZERTIFIKAT 

A1/ GOETHE INSTITUT,  

Суботица 17.4.2021. 

 

7.a Márton 

Lilla 

8.a Dudás 

Zsófia 

8/2 Индира 

Реџепи 

8.a Fodor 

Zsófia 

8/3 Матеа 

Буљовчић 

8.а Аlexandra 

Balázs 

8/2 Татјана 

Јанковић 

8.c 

Vörösbaranyi 

Linetta 

8.а Futó Lea 

 Положени 

испит 

 

Margit 

Mária, 

Kokity Deli 

Zsuzsa, 

Bajúsz Anikó 

 

Републички 

ниво 

Такмичење писања 

састава, Београд  мај 

2021. 

ОРГАНИЗАТОР: Гете 

Институт-Београд 

 

 

7.4 Невена 

Гојковић 

7.3 Леа Јакша 

7.3 Антоловић 

Денис 

6.c Dusnoki 

Boglárka 

6.a 

Govorkovity 

Dorina 

 Учесници Margit 

Mária, 

Kokity Deli 

Zsuzsa 

 

 

 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊ

А 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕ

ЊА 

УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 

ПЛАСМАН БРОЈ 

БОДОВА/ 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

МЕНТОР 
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Општинско 

такмичење 

МПНТР 

 

Такмичење из 

енглеског 

језика, 

Суботица – 

21.2.2021. 

ОРГАНИЗАТ

ОР: Друштво 

за стране 

језике и 

књижевност 

 

Balázs Alekszandra, 

8/а 

Пласман на 

окружно 

такмичење 

3.место 

 

Szemű Szilárd 

Општински 

ниво 

,,Magyarra 

hangolva˝, 

2020.12.18.  

ОРГАНИЗАТ

ОР: Vajdasági 

Módszertani 

Központ-

Kosztolányi 

Dezső 

Tehetséggondo

zó 

Gimnázium-

онлајн 

платформа 

Dudás Zsófia, 8/а  посебна 

диплома 

 

Szemű Szilárd 

Окружно 

такмичење 

МПНТР 

Такмичење из 

енглеског 

језика, 

Суботица – 

24.4.2021. 

ОРГАНИЗАТ

ОР: Друштво 

за стране 

језике и 

књижевности 

Balázs Alekszandra, 

8.a 

 

Присуство 

 

 Szemű Szilárd 

 

 
 

 

МАТЕМАТИКА 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 

ПЛАСМА

Н 

БРОЈ 

БОДОВА/ 

ОСВОЈЕН

О МЕСТО 

МЕНТОР 

Школско 

такмичење 

Међународно 

такмичење - ,,Кенгур 

без границе˝  

17.9.2020. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Математичко 

друштво Србије 

 

школски ниво 

 

 

1.b,  Jurcsák 

Renáta, 1/б 

 

пласирао се 

на 

општинско 

1. место Vásárhelyi 

Szilvia 

2/3,  Ања 

Бабић,  

 

пласирао се 

на 

општинско 

1. место Маја 

Дамњановић 

3.d,  Apró 

Krisztián,  

пласирала 

се на 

општинско 

1. место Mezei Lídia 

 

4.KM, Kovács 

Zsolt,  

пласирао се 

на 

1. место Francisković Éva 
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општинско 

5/1, Исидора 

Цвијовић,  

 

пласирао се 

на 

општинско 

1. место Александра 

Ступар Брујић 

6/2, Ален Киш,  пласирала 

се на 

општинско 

1. место Ведрана Цвијин 

6/4, Давид 

Бајић,  

 

пласирао се 

на 

општинско 

1.место 

 

Ведрана Цвијин 

8.а, Zsiga 

Dávid,  

 

пласирала 

се на 

општинско 

1.место 

 

Kovács Elvira 

Szűcs Aurélia, 

7/б 

пласирала 

се на 

општинско 

2. место Kovács Elvira  

Мészáros Márk, 

2/б 

пласирао се 

на 

општинско 

2. место Svanner Ildikó 

 

Лазар Симић, 

1/5 

пласирао се 

на 

општинско 

2. место Kovács Elvira 

Szekula 

Brigitta, 3/б 

 

пласирала 

се на 

општинско 

2. место Süli Szilvia 

Balázs Piri Ede, 

4 КМ 

 

пласирао се 

на 

општинско 

2. место Francišković Éva 

Árokszállási 

Evelin, 5/а 

пласирала 

се на 

општинко 

2. место Rózsa Szikora 

Andrea 

 

Нора Салма, 

6/3 

пласирао се 

на 

општинско 

2. место Далиборка 

Буквић 

 

Нађа 

Шћепановић, 

1/1 

 3.место Снежана 

Глигорић 

Pijukovity 

Tifáni, 2/а 

 3.место Torma Tünde 

Zemkó Emma, 

3.KM 

 3.место Gál Angéla 

 

Сара 

Вукманов, 4/2, 

 3.место Сања Тонковић 

Bózsits Noémi, 

5/а 

 3.место Rózsa Szikora 

Andrea 

Dudás Árpád, 

6/б 

 3.место Gunić Jolán 

Balkó Mácsai 

Norbert, 7/ц 

 3.место Kovács Elvira 

Zsiga Dávid, 7/а  на нивоу 

Србије 

2.место 

 

Kovács Elvira 

Jurcsák Renáta, 

1/б 

 похвални

ца 

Vásárhelyi 

Szilvia 
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Лазар Симић, 

1/5 

 Мирослава 

Бриндза 

Apró Krisztián, 

3/д 

 Mezei Lídia 

Szekula 

Brigitta, 3/б 

 Süli Szilvia 

 

Zemkó Еmma, 

3.KM 

 Gál Angéla 

Kovács Zsolt, 

4.KM 

 Francišković Éva 

Школско 

такмичење за 

МПНТР 

Школско такмичење 

из математике, 5. 2. 

2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Математичко 

друштво Србије 

 

 

 

 

 

3.3.Ања Бабић  1.место Маја 

Дамњановић 

 

4.b Horvát Lea  1.место Süli Szilvia 

5.b Kovács 

Zsolt 

 1.место Gunić Jolán 

6/3 Нина Човић  1.место Ведрана Цвијин 

 

7/2 Давид 

Кунтић, 

 1.место Далиборка 

Буквић 

8.a Zsiga Dávid  1.место Кovács Elvira 

3.2 Немања 

Мачковић 

 2.место Ирса Исић 

 

4.b Dékány 

Dávid 

 2.место Süli Szilvia 

 

3.3 Михајло 

Перишић 

 2.место Маја 

Дамњановић 

5.4 Сара 

Вукманов 

 2.место Далиборка 

Буквић 

6.а Govorković 

Dorina 

 2.место Gunić Jolán 

7.2 Aлен Киш   2.место Далиборка 

Буквић 

8.2 Алекса 

Балажевић 

 2.место Александра 

Ступар Брујић 

3.c Kohajda 

Stefánia Petra 

 3.место Јeszenszky Gábor 

3.c Szklenár 

Alekszandra 

 3.место Јeszenszky Gábor 

4.b Szekula 

Brigitta 

 3.место Süli Szilvia 

5.1 Кокљевци 

Белма 

 3.место Ведрана Цвијин 

5.b Balázs Piri 

Ede 

 3.место Gunić Jolán 

 

6.a Árokszállási 

Evelin 

 3.место Gunić Jolán 

7.3 Денис 

Антоловић 

 3.место Далиборка 

Буквић 

Општинско 

такмичење 

Општинско 

такмичење из 

математике, 

Суботица- 28.2.2021. 

3.2 Немања 

Мачковић 

 2.место 

 

Ирса Исић 

4.3 Mихаљо  Похвале 

 

Сенка 

Рожумберски 
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МПНТР ОРГАНИЗАТОР: 

Математичко 

друштво Србије 

Перишић 

3.3.Ања Бабић 

 

 Маја 

Дамњановић 

4.b Szekula 

Brigitta 

 Süli Szilvia 

4 КМ, Zemkó 

Emma 

 Gál Angéla 

 

5.b Balázs Piri 

Ede 

 Gunić Jolán 

6/3 Нина Човић  Ведрана Цвијин 

8.2 Алекса 

Балажевић 

 Александра 

Ступар Брујић 

Окружно 

такмичење 

МПНТР 

Окружно такмичење 

из математике, 

Суботица  - 

25.4.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Математичко 

друштво Србије 

6.3  Нина 

Човић 

 Похвала  Ведрана Цвијин 

4. KM Zemkó 

Emma 

 Gál Angéla 

4.3 Mихајло 

Перишић 

 Сенка 

Рожумберски 

Међународни 

ниво 

TIT Kalmár László 

matematikaverseny-

23.4.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Tudámányos 

Ismeretterjesztő 

Társulat -

Маgyarország 

Пласман у I круг – 

окружни ниво 

 

8.a Zsiga Dávid 

 

 Присуство Kovács Elvira 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 

ПЛАСМА

Н 

БРОЈ 

БОДОВА/ 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

МЕНТОР 

Општински ниво Мини пројекат/ 

Свакодневни хероји 

наше околине, 

Сента 24.6.2021. 

OРГАНИЗАТОР: 

Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet   

 

 

6.a Govorkovity 

Dorina 

 Истраживач

ки пројекат/ 

презентација 

Herbut 

Hegedűs 

Anna 

6.a Árokszállási 

Evelin 

 Herbut 

Hegedűs 

Anna 

6.b Kis Emili 

 

 Herbut 

Hegedűs 

Anna 

6.c Taskovity 

Lara 

 Herbut 

Hegedűs 

Anna 
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Међународни 

ниво такмичења 

Карпатске низије 

5 Határon át Kárpád-

medencei vetélkedő 

2020.októberétől  

2021. április 29. 

OРГАНИЗАТОР: 

Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet  

és a Kárpát –

medencei 

Közművelődési 

Intézetek 

8.a Dudás Zsófia 

 

 3. место 

 

Király 

Noémi, 

Nikolić 

Rita, Dudás 

Ágnes 

7.b Dudás Árpád   Посебна 

диплома 

Király 

Noémi, 

Nikolić 

Rita, Dudás 

Ágnes 

Остали 

такмичари: 

6.a Govorković 

Dorina 

6.a Árokszállási 

Evelin 

6.c Taskovity 

Lara 

7.a Mezei 

Regina 

6.a Gyapjas 

Zsóka 

8.c 

Vörösbaranyi 

Linetta 

  Király 

Noémi, 

Nikolić 

Rita, Dudás 

Ágnes 

Међународни ниво 

такмичења 

Карпатске низије 

Honismereti verseny 

– одржано у 

ОШ,,Сечењи 

Иштван˝ 1.6.2021. 

OРГАНИЗАТОР: 

Удружење 

Просветних 

Радника Мађара 

Северне Бачке  

1.група 

такмичара 

6.a Govorković 

Dorina 

6.a Árokszállási 

Evelin 

6.c Taskovity 

Lara 

 Екипно  

2. место 

Herbut 

Hegadűs 

Anna, 

Nikolić 

Rita 

2. група 

такмичара 

7.b Dudás Árpád  

7.b Domonkos 

Kristóf 

7.b Bodrogi 

Bálint 

 Herbut 

Hegadűs 

Anna, 

Nikolić 

Rita 

 

 

ФИЗИКА 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊ

А 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 

ПЛАСМАН БРОЈ 

БОДОВА/ 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

МЕНТОР 

Општинско  

такмичење 

МПНТР 

Општинско такмичење 

из физике 27.2.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Друштво физичара 

Србије, Физички 

факултет, Београд 

Огњен Лукић, 

8/4 

 3.место Зоран 

Вукоја 

Давид Кунтић, 

7/2 

 Похвала 

 

Зоран 

Вукоја 
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Окружно 

такмичење 

МПНТР 

Општинско такмичење 

из физике 24.4.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Друштво физичара 

Србије, Физички 

факултет, Београд 

Огњен Лукић, 

8/4 

 Присуство  Зоран 

Вукоја 

 

 

 

 

ХЕМИЈА 

 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 

ПЛАСМА

Н 

БРОЈ 

БОДОВА/ 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

МЕНТОР 

Школско 

такмичење  за 

МПНТР 

Школско такмичење 

из хемије 3.3.2021. 

 

 

 

7/2 Tara 

Milovanović 

 1.место Кларика 

Цинклер 

8.a Fodor 

Zsófia 

 1.место Кларика 

Цинклер 

8.a Dudás 

Zsófia 

 2.место Кларика 

Цинклер 

8/3 Salma Dora  3.место 

 

Кларика 

Цинклер 

Општинско 

такмичење 

МПНТР 

Општинско 

такмичење из хемије, 

Суботица-6.3.2021 

ОРГАНИЗАТОР: 

Српско хемијско 

друштво 

8.а Dudás 

Zsófia 

 3.место Кларика 

Цинклер 

8.a Fodor 

Zsófia 

 3.место Кларика 

Цинклер 

7/2 Tara 

Milovanović 

 3.место Кларика 

Цинклер 

Међународни 

ниво 

Hevesi György 

Kárpát- medencei 

kémiaverseny, 

Budapest 

ОРГАНИЗАТОР: 

Удружење 

Просветних Радника 

Мађара Северне 

Бачке 

Први круг 

такмичења, 2021. 

4.20ОРГАНИЗАТОР: 

ÉSZAK-BÁCSKAI 

PEDAGÓGUS 

EGYESÜLET 

7.b Szakál Nina 

 

Пласман у 

други круг 

такмичења 

 Кларика 

Цинклер 

7.b Dudás 

Árpád 

Пласман у 

други круг 

такмичења 

Кларика 

Цинклер 

8.a Dudás 

Zsófia 

Пласман у 

други круг 

такмичења 

Кларика 

Цинклер 

8.a Fodor 

Zsófia 

Пласман у 

други круг 

такмичења 

Кларика 

Цинклер 

 Други круг 

такмичења, 2021.5.28 

ОРГАНИЗАТОР: 

Удружење 

Просветних Радника 

Мађара Северне 

Бачке  и ОШ 

,,Сечењи Иштван˝ 

7.b Szakál Nina Пласман на 

нови круг 

такмичења 

(онлајн) 

између    

15- 31. 

8.2021. 

 Кларика 

Цинклер 8.a Dudás 

Zsófia 
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Суботица 

 

 

 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊ

А 

НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 

УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 

ПЛАСМАН БРОЈ 

БОДОВА/ 

ОСВОЈЕН

О МЕСТО 

МЕНТОР 

Општинско 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

Општинско 

првенство 

ПЛИВАЊЕ, 

Суботица- 4. 3. 

2021. 

ОРГАНИЗАТОР:С

авез за школски 

спорт Србије 

4.а, Botka Petra  

 

Пласман на 

окружно 

такмичење 

 

1.место 

 

Маја 

Прћић 

 

Општинско 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

ФУТСАЛ 

ГРАДСКО 

ПРВЕНСТВО 

Суботица – 

22.4.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

ДЕВОЈЧИЦЕ 

8.2 Анђела Костић 

8.2 Теодора Костић 

8.c Stefaniga 

Melissza 

7.2 Стела Месарош 

7.3 Ксенија Мандић 

7.3 Јана Грујић 

Пласман на 

међуокружно 

такмичење 

1.место 

 

Шандор 

Јухас 

Општинско 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

Градско 

првенство- Стони 

тенис , Суботица-

7.10.2020. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

6.а, Bózsits Noémi Пласман на 

окружно 

такмичење 

1.место 

 

Бетина 

Куњи 

Општинско 

такмичење  

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

СПАРТАН КУП 

(ЏУДО), 

Суботица-

11.10.2020. 

 ОРГАНИЗАТОР: 

Џудо клуб 

Спартак Суботица 

 

8.4, Јулија Кајари Пласман на 

окружно 

такмичење 

1.место 

 

Маја 

Прћић 

Окружно 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

Окружно 

првенство- Стони 

тенис , Суботица- 

13.10.2020. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

6.а, Bózsits Noémi  3.место Бетина 

Куњи 

 

Окружно 

такмичење 

Савез за 

Окружно 

такмичење у 

AТЛЕТИЦИ, 

Суботица – 

8.b, Boros Fazekas 

Tamás  

 9.место Маја 

Прћић 

7/2, Давид Кунтић   10. место Маја 

Прћић 
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школски 

спорт 

Србије 

28.10.2020. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

 

дечаци: 100 м 

7/3, Матеја 

Бавчевић  

 14. место Маја 

Прћић 

7/2, Момчило 

Ландека  

 17. место Маја 

Прћић 

7/2, Филип Балог   18. место 

 

Маја 

Прћић 

7/3 Новак Царек   19. место Маја 

Прћић 

дечаци: 300 м 7.b, Domonkos 

Kristóf  

 9. место 

 

Маја 

Прћић 

7/3, Урош Туторић   11. место Маја 

Прћић 

дечаци: 800 м 

 

7/2, Ален Киш   6. место Маја 

Прћић 

девојчице: 100 м 

 

7/2, Стела Месарош  4. место Маја 

Прћић 

8.a, Agatić Antónia   6. место Маја 

Прћић 

7/2, Марина 

Штефковић  

 8. место Маја 

Прћић 

7/3, Ксенија 

Мандић 

 9. место 

 

Маја 

Прћић 

7/3, Јана Грујић   17. место Маја 

Прћић 

девојчице: 300 м 

 

8.a, Stefaniga 

Melissza  

 9. место 

 

Маја 

Прћић 

 

Окружно 

такмичење 

Савез за 

школски спорт 

Србије 

Окружно 

такмичење у 

Пливању, 

Суботица- 

2.3.2021.  

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

 

дечаци 50 м 

(слободно) 

5/4   Вања Шорш 

 

 2.место Маја 

Прћић 

7/2  Станишић 

Ђорђе 

 3.место Маја 

Прћић 

девојчице 50м 

(слободно) 

6/1 Лена Хуђец 

7/3  Ива Ковачевић 

 2.место 

 

Маја 

Прћић 

дечаци 50 м 

(леђно) 

6/3 Оливер Видић 

 

    3.место Маја 

Прћић 

дечаци 50 м 

(делфин) 

8.b Hegedűs Aurél 

 

 2.место 

 

Маја 

Прћић 

дечаци 50 м 

(слободно) 

 

2/2  Mарковић 

Стефан 

4.а Árokszállási Teó 

 2.место 

 

Маја 

Прћић 

3/2 Филип Хуђец  8. место 

 

Маја 

Прћић 

девојчице 50м 

(слободно) 

 

4. а Botka Petra Пласман на 

републичко 

такмичење 

1.место Маја 

Прћић 

Окружно 

такмичење 

Савез за 

Окружно 

такмичење у 

ГИМНАСТИЦИ  

1.a, Soltész Előd Пласман на 

окружно 

такмичење 

3.место Маја 

Прћић 
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школски 

спорт 

Србије 

 

24.3.2021.  

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

2.a,Dragan Laudisz 

Nanasi 

 4.место Маја 

Прћић 

2.d,Takács Erik  8.место Маја 

Прћић 

Међуокруж

но 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

Међуокружно 

првенство у 

ГИМНАСТИЦИ , 

Соколски дом-

Нови Сад – 

1.4.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

 

1.a, Soltész Előd Пласман на 

републичко 

такмичење 

2.место Маја 

Прћић 

4.3, Мајда Маша  5.место Маја 

Прћић 

2.a, Dragan Laudisz 

Nanasi  

 5.место Маја 

Прћић 

2.d,Takács Erik  10. место Маја 

Прћић 

7.2, Марина 

Штефковић 

 13.место Маја 

Прћић 

Међуокруж

но 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

Међуокружно 

првенство -

ФУТСАЛ  ОШ,, 

Вук Караџић ˝ 

Бајмок – 11.5.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

ДЕВОЈЧИЦЕ 

8.2 Анђела Костић 

8.2 Теодора Костић 

8.c Stefaniga 

Melissza 

7.2 Стела Месарош 

7.3 Ксенија Мандић 

7.3 Јана Грујић 

 

 3.место 

 

Шандор 

Јухас 

Покрајинско 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

Школско 

првенство 

Војводине у 

КАРАТЕУ, 

Инђија- 14.3.2021.  

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

7.2, Ален Киш 

 

 Учешће   

Републичко 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

Војвођанско 

ЏУДО првенство, 

ОШ,, Алекса 

Шантић˝- 

Степановићево 

25.4.2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

 

 

8.4, Јулија Кајари Пласирала се 

на следећи 

ниво школског 

првенства 

ЏУДОА у 

Србије 

 

3.место 

 

Наталија 

Тадић 

5.4 Матеј Немет 

2.5 Антеа Немет 

   

4.4 Немања Ничић  5.место  

7.3 Стефан Ничић 

5.5 Драга Балаћ 

 7.место 

 

 

Републичко 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

Републичко 

првенство у 

ПЛИВАЊУ, 

Београд - 7. 4. 

2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

 

 

 

4.а, Botka Petra 

 

Ботка Петра је 

од 22.5.2021. 

члан 

ПЛИВАЧКЕ 

репрезентације 

Србије.  

29.5.2021. у 

Сомбору 

прогласили су 

је у својој 

категорији за 

3.место 

 

Маја 

Прћић  
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 најбољег 

пливача. 

Републичко 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

Школско 

првенство Србије у 

ЏУДОУ , Београд 

– 12. 5. 2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

8.4, Јулија Кајари 

 

 2.место 

 

Наталија 

Тадић 

5.4, Матеј Немет 

 

 Учешће   

Републичко 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

ЏУДО 

ПРВЕНСТВО 

СРБИЈЕ ЗА 

ЈУНИОРЕ , 

Београд – 8. 5. 

2021. 

ОРГАНИЗАТОР: 

ЏУДО Савез 

Србије 

8.4, Јулија Кајари Пласман на 

следећи ниво 

школског 

првенства 

ЏУДОА у 

Србији 

 

5 .место 

 

 

Републичко 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

ЏУДО 

ПРВЕНСТВО 

СРБИЈЕ ЗА 

ЈУНИОРЕ , 

Београд – 17. 10. 

2020. 

ОРГАНИЗАТОР: 

ЏУДО Савез 

Србије 

8.4, Јулија Кајари 

 

 3 .место 

 

 

Републичко 

такмичење 

Савез за 

школски 

спорт 

Србије 

Републичко 

такмичење у 

ГИМНАСТИЦИ, 

спортска хала 

,,Партизан˝- 

Костолац 

15.4.2021.  

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

1.a, Soltész Előd 

 

 6. место 

 

 

Републички 

пројекат 

МПНТР 

Здраво растимо, 

Београд – школска 

2020/2021. година 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Савез за школски 

спорт Србије 

 

 

У пројекту је 

учествовало 80 

ученика седмог 

разреда 

1.место 

НАГРАДА  / 

КАМЕРА 

У 

КАТЕГОРИЈИ 

КРЕАТИВАН 

РАД ЗА 

ФИЛМ 

ученици 7/2 

разреда 

 

 Маја 

Прћић 

 

 

ВЕРОНАУКА 
НИВО 

ТАКМИЧЕЊ

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПЛАСМАН БРОЈ 

БОДОВА/ 

МЕНТОР 
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А ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 
Општински 

ниво 
A „Fáklya” Keresztény 

Ifjúsági Egyesület 

meghirdetett pályázatán, 

melynek címe 

„Mindenszentek”- 

2020.12.8. 

1.a  Kocsmár 

Orsolya  
 1.место 

 

Kovács 

Hermina 
 2.b Dudás 

Ivett 
Посебна 

диплома 

 

 

3.a 

Taskovity 

Noel  

 

6.c 

Taskovity 

Lara  

 

Општински 

ниво 
Topolyai Espereskerület 

és a ,,Fáklya˝ Keresztény 

Ifjúsági  Egyesület 

pályázata  Суботица, 

24.4.2021. 

2.b  Dudás 

Ivett 
Ликовни радови 

 
 Kovács 

Hermina 
 2.c Pósa 

Edina 
 

3.a 

Taskovity 

Noel 

 

3.c Szabó 

Kitti 
 

4.a Dudás 

Bence 
 

Општински 

ниво 
A szerbiai Mária Rádió 

rajzpályázatán díjat 

nyertek 2021. 06. 14-én 

6.c Dusnoki 

Boglárka   
 1.место Kovács 

Hermina 

 
6.c 

Taskovity 

Lara 

 Похвала 
 

Kovács 

Hermina 

 
3.a 

Taskovity 

Noel 

 

6.c Sinkó 

Dániel 
 

7.b Drávai 

Sztella 
 

Окружни 

ниво 
STANTIĆ GELLÉRT 

ATYA RAJZPÁLYÁZAT 

NYERTESEI – 

ZOMBOR, 2021. 06. 24. 

2.5 Davor 

Kopilović  
Путовање 

 
 Kovács 

Hermina 
 6.c Dusnoki 

Boglárka  
 1. место 

2.5  Una 

Kopilović 
 2. место 

7.4 Ines 

Saulić  
 3.место 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПЛАСМА

Н 
БРОЈ 

БОДОВА/ 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

МЕНТО

Р 

Школско 

такмичење 
Дечија недеља ,,Подељена 

срећа два пута већа˝5-

5/2, Амел 

Хасанлари 
 1.мест

о 
Симонида 

Ђорђевић 
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9.10.2020. 
ОРГАНИЗАТОР: ОШ,, 

Сечењи Иштван˝ 
 

 
8/4, Кајари Јулија  2.мест

о 
 

Симонида 
Ђорђевић 

5.а, Jurcsák Róbert   3.мест

о 
 

Sándor 

Laura 

4.КМ -  РАЗРЕД  Посебна 

награда  
 

Gál Angéla 

Општински 

ниво 
У мом граду живе људи-Az 

én városomban emberek 

élnek,   Суботица -10.12.2020. 
ОРГАНИЗАТОР: 

Град  Суботица 
Ликовни конкурс-

Rajzpályázat - Диплома и 

поклон ваучер 
 

6.a, Árokszállási 

Evelin 
 1. 

место 
 

Sándor 

Laura 

5.a  Tekenyős 

Dorisz 
6.c  Sinkó Dániel 
7.b, Romoda 

Zsanett  
8.c, Damján 

Karolina 

 2. 

место 
 

Sándor 

Laura 

7.a, Márton Lilla  
8.c, Begović Dávid 
8.c, Somogyi Ákos 

 3. 

место 
 

Sándor 

Laura 

Општински 

ниво 
Светосавски Дани-, 

27.1.2021.  
ОРГАНИЗАТОР: ОШ,, 

Матко Вуковић˝ и ОШ,, 

Јован Микић˝ 
Ликовни конкурс-

Rajzpályázat - Диплома 

5.a  Tekenyős 

Dorisz 
 1. место Hajbel  Edi

t 
4.b Kakuszi Kira 
 

 2. 

место 
 

Süli 

Szilvia 

8.a Dudás Zsófia  2. 

место 
 

Hajbel  Edi

t 

Окружни  

ниво МПНТР 
Általános Iskolások Művészeti 

Vetélkedője( ÁМV 

)ОШ,,Мајшански пут˝ 

Суботица, 15.5.2021. 
ОРГАНИЗАТОР: Удружење 

Просветних Радника Мађара 

Северне Бачке 

8.c Begović Dávid  3.мест

о 
 

Hajbel Edit 

Међународни 

ниво 
Дани Николе 

Тесле/Калиграфија –Нови 

Сад, јул 

2021.ОРГАНИЗАТОР: 

Удружење војвођанских 

учитеља, Коло српских 

сестара епархије Бачке 

4. КС Рајко Зораје  Похвала/изложен 
рад 

 

Ката Нађ 

Варга 

Међународни 

ниво 

такмичења 

карпатске 

низије 

Mеђународно такмичење за 

братске школе , Темишвар-

14.6.2021. 
ОРГАНИЗАТОР: Nemzeti 

Összetartozás Napja – 

Темишвар 
 

4.b Kakuszi Kira  1.место  
 

Süli 

Szilvia 

3.a Szikora Lili  1.место  
 

Torma 

Tünde 

4.b Döme Iringó  2. место 
 

Süli 

Szilvia 

2.b Dudás Ivett  2. место 
 

Vásárhelyi 

Szilvia 

2.b Jurcsák Renáta  3.место  Vásárhelyi 

Szilvia 
4.b Szilágyi Maja  Похвала 

 
Süli 

Szilvia 

4.a Hegedűs Léna  Похвала Poljaković 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

210 

 

 Király 

Gyöngyi 
2.а Molnár Vivien  Похвала 

 
Kobrehel 

Lenke 

 

 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊ

Е 

ПЛАСМА

Н 
БРОЈ 

БОДОВА/ 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

МЕНТОР 

Општински 

ниво 
Пројектна недеља - 

Техничка школа ,,Иван 

Сарић˝ Суботица 11.5.2021. 
ОРГАНИЗАТОР: Техничка 

школа ,, Иван Сарић˝ 

8. b Pálity 

Nataniel,  
8/2 

Јанковић 

Татјана 

 2. 

место 
 

Јеszenszky Tibor, 

Antal Dinčić 

Krisztina 

Републички 

ниво 

такмичења 

WRO Robotics Cup 2021 / 

robotprogramozási verseny 

szerbiai döntőjére 
ОРГАНИЗАТОР: 

magyarországi Edutus 

Egyetem/ szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar 

4. КМ 

Dudás Heidi 

Heléna 
4.КМ 

Tőcsér Alen 
4. КМ 

Mészáros 

Martin 

 2. 

место 

  
 

Gál Angéla 

 

ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 
НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 
УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПЛАСМАН БРОЈ БОДОВА/ 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

МЕНТОР 

Општинско 

такмичење 

МПНТР 

Општинско такмичење из 

информатике , Суботица 

5-7.3. 2021. 
ОРГАНИЗАТОР: 

Друштво математичара 

Србије, Београд 

6/2, Ленка 

Тешић 
Пласирала се на 

окружно 

такмичење 

 Аntal Dinčić 

Krisztina 

Окружно 

такмичење 

МПНТР 

Окружно такмичење из 

информатике , Суботица 

23.5. 2021. 
ОРГАНИЗАТОР: 

Друштво математичара 

Србије, Београд 

6/2, Ленка 

Тешић 
Присутна 

такмичарка 
 

 Аntal Dinčić 

Krisztina 

 

ШАХ 
НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИК, 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПЛАСМАН БРОЈ БОДОВА/ 

ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 

МЕНТОР 

Општинско 

такмичење 

МПНТР 

Општинско такмичење у шаху 

, Хајдуково -22.4.2021. 
ОРГАНИЗАТОР: Шаховски 

савез Србије 

8/3, Дане 

Мамужић 
Пласирао се на 

окружно 

такмичење 

1.место 
 

Jeszenszky 

Tibor 

4.b, Barát 

Dominik 
Пласирао се на 

окружно 

такмичење 

2. место 
 

Jeszenszky 

Tibor 

4.b, Lakatos 

Zoltán 
 4. место 

 
Jeszenszky Tibor 

 
Окружно 

такмичење 

Окружно такмичење у шаху, 

ОШ ,,Сечењи 

8/3, Дане 

Мамужић 
 1.место 

 
Jeszenszky 

Tibor 
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МПНТР Иштван˝15.5.2021. 
ОРГАНИЗАТОР:Шаховски 

савез Србије 

4.b, Barát 

Dominik 
 2. место 

 
Jeszenszky 

Tibor 
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12.5.2. Дипломе 

 

За 5.00 успех од 2-7. разреда похваљено је: 

2. разред 34 

3. разред 36 

4. разред 30 

5. разред 28 

6. разред 19 

7. разред 19 

 УКУПНО: 166 

 

• 10 ученика осмих разреда је заслужило Вукову диплому (5 на српском и 5 на мађарском наставном 

језику). (8% ученика- мало мање него у прошле две године кад је по 10 % ученика постигао такав 

успех.   

 

Ученици са Вуковом дипломом: 

 

Жофиа Дудаш (Dudás Zófia) 8.a – Ђак генерације Владимир Видић8.2 

Жофиа Фодор (Fodor Zófia) 8.a Татјана Јаннковић 8.2 

Леа Футо (Futó Lea) 8.а Андреј Станковић 8.2 

Натаниел Палић (Pálity Nataniel) 8.б 

 Данило Шиндрић 8.2 

Габриел Хубер (Huber Gábriel) 8.ц 

 Матеа Буљовчић 8.3 

 

 

Осмаци су  добили  још 35 посебних диплома и 118 похвалница .  
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Посебне 

дипломе 

 3 1 1 3 2 3   2 1 1  8 7 3  

Похвалнице 9 2  2 4 8 3 10 8 1 3 22 2 7 20 4 13 

 

 

• Ђак  генерације је Жофиа Дудаш, ученица 8.а одељења, одговорна вредна и свестрана девојчица 

која  је највеће успехе достигла из мађарског (матерњег) језика и немачког језика, хемије и 

биологије из којих предмета је заслужила посебну диплому. Похвалнице из енглеског језика, 

историје, географије и музичке културе говоре о томе, да је она широких интересовања, отворена за 

све области науке, језика, културе и уметности. Својим активним и одговорним односом према 

школским и ваншколским обавезама, као и примерним понашењем може послужити као пример 

свим ученицима. 
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● За спортисту генерације изабрана је Јулија Кајари, ученица 8/4 одељења, Џудиста која је 

ппостизала многобројне пласмане на такмичењима различитих ниво из овог спорта, а нејвећи успех 

је у текућој школској години друго место на републичком такмичењу. Поред тога Јулија је и 

одлична ученица, вредан и активан члан одељењске заједнице, као и члан ученичког парламента. 

4.5.3. Резултати поправних и разредних испита 

  
ПОПРАВНИ ИСПИТИ 

Ученици од 4-8. разреда који имају 1-или 2 недовољне оцене имају могућност да положе поправни испит из 

тих предмета и тако заврше разред. Једна ученица која је имала једну недовољну оцену је напустила земљу 

и није ни пријавила испит. 

У августу је поправни испит полагао укупно 12 ученика (6 дечака и 6 девојчица). Ученици су пре испита 

имали припремну наставу у тајању од 10 часова. 

 

Разред Српски наставни 

језик 

Мађарски наставни 

језик 

Укупно 

Пети  9 0 9 

Шести 2 0 2 

Седми 1 0 1 

Осми (јун) - - - 

Укупно 12 0 12 

 

Дванаесторо ученика је пријавило поправни испит. Једанаесторо ј упућено на поправни испит из једног 

предмета а један  из 2 предмета, тј. организовано је укупно 13  поправних испита. Преглед броја поправних 

испита по предметима: 

- Српски језик 10 ученика 

- Математика 2 ученика 

- Енглески језик 3 ученика 

- Физика 1 ученик 

 

Од 9 петака једна ученица се није појавила на усменом делу испиа након недвољне оцене на писменом делу, 

троје су пали, петоро су положили испит. 

Шестаци и седмак су полжили испит и завршили разред. 

 

5. разред 

 ученик Разред/ 

одељење 

Предмет  Успех 

1 Ј.Р. 5.2 Српски језик довољан (2) 

2 Х.Ш. 5.2 Српски језик недовољан (1) 

3 А.Ш. 5.2 Српски језик недовољан (1) 

4 Т.Н. 5.2 Српски језик довољан (2) 

5 А.А. 5.2 Српски језик довољан (2) 

6 Ј.Б. 5.3 Српски језик довољан (2) 

7 А.Б. 5.3 Српски језик недовољан (1) 

8 Ф.К. 5.3 Српски језик довољан (2) 

9 Е.Б. 5.5 Српски језик довољан (2) 

6. разред 

 ученик Разред/ 

одељење 

Предмет  Успех 

10 М. Х. 6.1 Српски језик, математика добар (3), добар (3) 

11 С.М. 6.3 Физика довољан (2) 

7. разред 

 ученик Разред/ 

одељење 

Предмет  Успех 

17 С.К 7.4 Математика довољан (2) 
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РАЗРЕДНИ ИСПИТИ 

 
Разредни испит из немачког језика је у овој школској години полагао 2 ученика, а из енглеског језика 1. Ови 

ученици су се преписали у нашу школе из школе (или теренског објекта наше школе) где нису изучавали 

овај предмет. Ученици су пре испита имали припрему за полагање испита и сви су исти  положили. 

  

Три ученика су полагала разредни испит јер су се уписали веома касно у туку школске године (мај-јун) . 

 

Дванаест ученика је остало неоцењено из свих или само неких предмета због нередовног похађања наставе 

и/или привременог боравка у иностранству. Школа је због непохађања наставе предузела све потребне 

мере, а родитељи су обавештени о могућности да деца полажу разредни испит. Од ових 12 ученика шесторо 

(две породице са по 3 деце-ученика) нису на адреси и нису преузели обавештење, четворо нису желели да 

полажуу испит а двјца су пријавли испит, али су од истог одустали и нису се појавили. Ученица првог 

разреда се реводи, а остали ученици који су од 4. до 8. разреда понављају разред.  

 
 Ученик Разред/ 

одељење 

Испитни рок и предмет /и Успех 

1. А.П. 4.1 Немачки језик 1. разред  

Немачки језик 2. Разред 

Немачки језик 3. разред  

 

Положио 

одличан (5) 

одличан (5) 

2 А.В.Х.. 4.1 Немачки језик 1. разред  

Немачки језик 2. Разред 

Немачки језик 3. разред  

Положио 

Недовољан (1) 

Довљан (2) 

3. Е.С. 2.ц Положила  

4. И.Г. 1.КС ЈУН: српски језик, свет око 

нас 

српски језик (савладао исходе – положио) свет 

око нас (савладао исходе – положио) 

Август: математика, енглески 

језик 

Математика- савладао искоде, енглески језик – 

савладао исходе 

5. А.Г. 2.КС ЈУН: српски језик, припрода и 

друштво  

српски језик (врлодобар 4),, припрода и 

друштво (врлодобар 4), 

математика, енглески језик Математика (одличан 5), енглески језик 

(одличан 5) 

6.  Д.К.  Други разред Српски језик (3), ликовна култура (4), 

математика (3), физико и здравствено 

васпитање (5), свет око нас (3) 

Трећи разред  Српски језик (2), ликовна култура (4), 

математика (2), физико и здравствено 

васпитање (5),природа и друштво (3) 

10. Е.Б. 4.3 сви предмети (није приступио испиту-неоцењен) 

понавља разред  

11. С. Б. 4.4 сви предмети (није приступио испиту-неоцењен) 

понавља разред 

Н.К., Р.К., С.К, С.Ш., С.Ш, А.Ш., - нису на адреси, нису примили позив- обавештење 

С.П, С.П, А.Б, Б.Р. – није пријављен разредни испит 
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4.5.4. Постигнућа ученика 8. разреда на завршном испиту 
 

Важна напомена: С обзиром да до завршетка Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за шк. 

2020/2021.годину нису изашли званични подаци – Извештај о реализацији и резултатима завршног испита 

на крају О и В из 2021. године који се објављују од стране Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, школа је, желећи да у своме Извештају макар приближно размотри постигнућа својих ученика 8. 

разреда на ЗИ, као мерило републичких постигнућа ученика узела изјаву министра Бранка Ружића коју су 

пренели медији (https://www.danas.rs/drustvo/djaci-bolje-uradili-malu-maturu-nego-lane/). 

 

Дата анализа у овоме Извештају има информативни карактер и приближну евалуативну функцију, а тачна 

евалуација постигнућа наших ученика на ЗИ биће урађена након што се одјави званично Извештај о 

реализацији и резултатима завршног испита на крају О и В из 2021. године. Такође, школа сваке године 

самовреднује и област Образовна постигнућа ученика – те се и евалуација те области у школској 2020/21. 

није могла спровести због непостојања званичног извештаја ЗВКОВ-а. 

 
 

Осврт на генерацију 2013/14 – 2019/20 - 

Флуктуације, осипање, прилагођавања:  

У првом разреду било је 167 ученика (86 ученика на 

српском и 81 на мађарском језику, у петом 156- 90 ученика на 

српском и 66 на мађарском језику. У осмом разреду је  69 

ученика на српском и  56 на мађарском наставном језику што  

је мање за 42 ученика- (17 ученика на српском и 25 на 

мађарском језику) у односу на бројно стање на почтку 

њиховог школовања. Ово је приближно исти проценат у 

смањењу броја ученика, каква је била и у претходној 

школској години. 

 

На крају 8. разреда смо имали 125 ученика- осмака- 69 на српском, и 56 на мађарском наставном 

језику, 62 дечака и 63 девојчица. 124 ученика су завршили 8. разред са позитивним успехом – један ученик 

је био неоценјен и подитељ није пријавио разредни испит (39 са одличним, 38 са врло добрим,  46 са добрим 

успехом, један са довољнним). 8. разред је по ИОП-у 2 завршио 6 ученика, 2 ученика по ИОП-у 1, и 1 

ученик по ИОП-у 3.)  

 

Завршни испит је полагало 124 ученика осмог разреда. Прилагођавања су била следећа: 

-  6 ученика су по ИОП-у 2, тј. по измењеним стандардима полагали сва 3 теста. 

- Једном ученику са ИОП-ом 1 се читало стандардни тест 

 

Максималан могући  број  бодова на свим тестовима је био 20. 
 

 
 ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 МАТЕРЊИ Ј. МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ 

8.а 10,82 11,83 12,57 

8.б 10,66 10,32 10,76 

8.ц 10,50 9,97 10,41 

СВИ мј 10,61 10,63 11,07 

8.2 10,63 9,78 10,90 

8.3 10,81 9,22 10,94 

8.4 9,79 9,36 9,67 

СВИ СЈ 10,42 9,42 10,62 

  9,97 10,82 
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Републички  просек из Српског/матерњег језика 13,3, из Математике 12,4 а на комбинованом тесту 14,7, што је на  

графиконима обележен црвеном линијом на основу незваничне изјаве министра МПНТР објављене у медијима 

(https://www.danas.rs/drustvo/djaci-bolje-uradili-malu-maturu-nego-lane/). 
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Број ученика који је на тесту из матерњег (српског) језика тачно решио до половине теста (тј. освојио 0-10 бодова) је 

27, а ко је тачно решио више од половине тест (тј. освојио 10,5-20 бодова је 29). 

Број ученика који је на тесту из матерњег (мађарског) језика тачно решио до половине теста (тј. освојио 0-10 бодова) је 

37, а ко је тачно решио више од половине тест (тј. освојио 10,5-20 бодова је 31. 

 

Највише бодова су имали Жофиа Фодор и Анђела Костић. 
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Број ученика који је на тесту из математике тачно решио до половине теста (тј. освојио 0-10 бодова) је 71, а ко је тачно 

решио више од половине тест (тј. освојио 10,5-20 бодова је 53). 80% ученика је добио између 7 и 13 бодова.  

Максималним резултатом од 20 бодова се истиче Давид Жига, а 19 бодова имао је Алекса Балажевић. 

Од 15 до 16, 5 бодова су добили: Натаниел Палић, Мартин Мамужић, Дудаш Жофиа и Фодор Жофиа. 

 
 

Број ученика који је на комбинованом тесту тачно решио до половине теста (тј. освојио 0-10 бодова) је 59, а ко је тачно 

решио више од половине тест (тј. освојио 10,5-20 бодова је 65. 

Најбољи резултат од 18 бодова је постигао Данило Шиндрић. 

 
 

Успешност ученика осмог разреда при упису у средњу школу на жељени профил  
  

 

 

 

Што се распоређивања по образовним профилима тиче,  на прву жељу је примљено 70 % ученика. Табела 

приказује колико ученика је примљен на 1, 2, 3, 4, 5. и 6. жељу. 
 

 

Од укупно 124 ученика који су полагали завршни испит (56 ученик на мађарском и 68 ученика на 

српском језику), 113 ученика наставља школовање у некој од средњих школа. Ове године је било мање 

заинтересованих за наставак образовања у Мађарској – вероватно због отжаног преласка преко границе у 

ситуацији пандемије- и током информисања о средњим школама и због очекиваних ограничења и у следћој 

школској години.   
 

ПРЕГЛЕД УПИСАНИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА – УЧЕНИЦИ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 

ГИМНАЗИЈЕ 
7 УЧЕНИКА 
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1. жeљa  84 70,00% 

2. жeљa  16 13,33% 

3. жeљa  14 11,67% 

4. жeљa  4 3,33% 

5. жeљa  1 0,83% 

6. жeљa  1 0,83% 

 120  
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ТАЛЕНТОВАНЕ 
2 УЧЕНИКА 

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЋ“ 
3 УЧЕНИКА 

ДРУШТВЕНО- ЈЕЗИЧКИ СМЕР 1 

ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 2 

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ 
ШКОЛЕ 

44 УЧЕНИКА 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ“ 
15 УЧЕНИКА 

EЛEКTРOTEХНИЧAР РAЧУНAРA 2 

EЛEКTРOTХНИЧAР 
ИНФOРMAЦИOНИХ TEХНOЛOГИJA 

1 

TEХНИЧAР ДРУMСКOГ СAOБРAЋAJA 2 

  TEХНИЧAР MEХATРOНИКE 1 

TEХНИЧAР ЗA КOMJУTEРСКO 
УПРAВЛJAНJE ЦНЦ MAШИНA 

4 

ВOЗAЧ MOTOРНИХ ВOЗИЛA 5 

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
6 УЧЕНИКА 

MEДИЦИНСКA СEСTРA TEХНИЧAР 3 

 КOЗMETИЧКИ TEХНИЧAР 3 

ХЕМЈСКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
7 УЧЕНИКА 

TEХНИЧAР MOДEЛAР OДEЋE 2 

ПOСЛAСTИЧAР 5 

СРЕДЊА ЕКОНМСКА ШКОЛА 
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ“ 

5 УЧЕНИКА 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 3 

КУВАР 2 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 
6 УЧЕНИКА 

TEХНИЧAР ЗA OБЛИКOВAНJE 
ГРAФИЧКИХ ПРOИЗВOДA 

6 

МУЗИЧКА ШКОЛА 
1 УЧЕНИК 

МУЗИЧКА ШКОЛА 1 

БАЧКА ТОПОЛА- 
ПОЉОПРИВРЕДНА СРЕДЊА 

ШКОЛА 
3 УЧЕНИКА 

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 1 

ПOЛJOПРИВРEДНИ TEХНИЧAР 1 

РУКOВAЛAЦ - MEХAНИЧAР 
ПOЛJOПРИВРEДНE TEХНИКE 

1 

Б. ТОПОЛА – С.Ш. „ШИНКОВИЋ 
ЈОЖЕФ“ 1 УЧЕНИК 

MAШИНСКИ TEХНИЧAР MOTOРНИХ 
ВOЗИЛA 

1 

СПЕЦИЈАЛНЕ 
ШКОЛЕ 

1 УЧЕНИК 

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

1 УЧЕНИК 

КЊИГОВЕЗАЦ 1 

Још 3 ученика настављају школовање у иностранству, а 1 ученик не жели да се школује даље. 

ПРЕГЛЕД УПИСАНИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА – УЧЕНИЦИ НА СРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 

ГИМНАЗИЈЕ 
2 УЧЕНИКА 

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЋ“ 
2 УЧЕНИКА 

ТАЛЕНТОВАНИ ЗА ИНФОРМАТИКУ 2 

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ 
ШКОЛЕ 

 УЧЕНИКА 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН 
САРИЋ“ 

20 УЧЕНИКА 

EЛEКTРOTEХНИЧAР РAЧУНAРA 1 

EЛEКTРOTХНИЧAР 
ИНФOРMAЦИOНИХ TEХНOЛOГИJA 

2 

TEХНИЧAР ДРУMСКOГ СAOБРAЋAJA 1 

  TEХНИЧAР MEХATРOНИКE 4 

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ 1 

ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР 4 

ВOЗAЧ MOTOРНИХ ВOЗИЛA 5 

БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ 2 

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
7 УЧЕНИКА 

MEДИЦИНСКA СEСTРA TEХНИЧAР 5 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 1 

 КOЗMETИЧКИ TEХНИЧAР 1 

ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКА ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И 3 
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ШКОЛА 
10 УЧЕНИКА 

ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ 

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 2 

TEХНИЧAР MOДEЛAР OДEЋE 1 

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 2 

ПЕКАР 2 

СРЕДЊА ЕКОНМСКА ШКОЛА 
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ“ 

8 УЧЕНИКА 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 2 

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И 
ОСИГУРАЊУ 

2 

ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ 
ТЕХНИЧАР 

1 

КУВАР 1 

КОНОБАР 2 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 
16 УЧЕНИКА 

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 3 

ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ 
АРХИТЕКТУРУ 

2 

ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР 1 

ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ 
И ИНТЕРНЕТ ОБЛИКОВАЊЕ 

6 

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ 2 

ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ 
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

1 

ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА 1 

БАЧКА ТОПОЛА- 
ПОЉОПРИВРЕДНА СРЕДЊА 

ШКОЛА 
1 УЧЕНИК 

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 1 

СПЕЦИЈАЛНЕ 
ШКОЛЕ 

1 УЧЕНИК 

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ“  1 УЧЕНИК 

БРАВАР 1 

3 ученика не желе да се школују даље. 

 

 

4.5.5.Успех ученика на крају школске године 

 

Након поправних и разредних испита од укупно 971 ученика , 730 је завршио разред са прозитивним 

успехом, 29 са недовољним успехом и било је 12 ученика који су остали неоцењени. Недовољни ученици 1, 

2. и 3.разреда се по закону преводе у наредни разред, a  ученици од 4. до 7. разреда понављају разред.  
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∑-1 92  84 90,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 7 1 

∑-2 127 4,30 121 95,3% 73 57,5% 30 23,6% 18 14,2% 0 6 0 

∑-3 126 4,19 125 99,2% 62 49,2% 32 25,4% 31 24,6% 0 1 0 

∑-4 133 4,18 128 96,2% 64 48,1% 40 30,1% 23 17,3% 1 2 3 
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∑1-4 478  458  199  102  72  1 16 4 

∑ - 5 135 3,88 126 89,6% 44 32,6% 44 32,6% 35 25,9% 3 5 4 

∑- 6 116 3,87 109 92,2% 35 30,2% 43 37,1% 26 24,1% 5 6 1 

∑- 7 117 3,96 113 96,6% 43 36,8% 32 27,4% 37 32,5% 1 2 2 

∑- 8 125 4,00 124 99,20% 39 31% 38 30% 46 37% 1 0 1 

∑-

5-8 
478  

472  161  157  144  10 13 8 

1-8 971  930  360  259  216  11 29 12 

 

 

4.4.6.Владање и изостанци ученика 
 

 

ВЛАДАЊЕ 

 

Приме

рно 

Пример

но 

Врло 

добро 

Врло 

добро 

доб

ро добро 

задовољ

авајуће 

задовољ

авајуће 

неза

дов.  

нео

цењ

ено 

1 88 95,7% 4 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 

2 123 96,9% 2 1,6% 0 0,0% 2 1,6% 0 0 0 

3 125 99,2% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0 0 

4 126 94,7% 3 2,3% 2 1,5% 2 1,5% 0 0 0 

нижи 462  9  3  4  0  0 

5 122 90,4% 7 5,2% 5 3,7% 0 0,0% 0 0 1 

6 110 94,8% 2 1,7% 3 2,6% 1 0,9% 0 0 1 

7 111 94,9% 4 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 

8 119 95,20% 3 2,40% 2 1,60% 1 0,80% 0 0 0 
виши 462  16  10  2  0  2 

укупно 924  25  13  6  0  2 

 

 

ИЗОСТАНЦИ 

 

оправдани 

изостанци 

неоправдани 

изостанци 

свега 

изостанака 

изостанака 

по ученику 

оправдани 

изостанци 

по уценику 

неоправдани 

изостанци по 

уценику 

∑-1 3974 707 4681 50,88 43,196 7,68 

∑-2 5997 900 6897 54,31 47,22 7,09 

∑-3 5622 392 6014 47,73 44,619 3,11 

∑-4 6244 1962 8206 61,70 46,947 14,75 

∑1-4 21837 3961 25798    

∑ - 5 6244 1962 5419 40,14 31,141 9,00 
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∑- 6 4204 1215 4031 34,75 30,862 3,89 

∑- 7 3580 451 4250 36,32 31,615 4,71 

∑- 8 3699 551 4280 34,24 29,74 4,5 

∑-5-

8 15200 2780 17980    

1-8 37037 6741 43778    
 

 

 

 
 ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 
укупно 

изречених 

мера 

опомена 

од. стар 

укор од. 

стар 

укор одељ. 

већа 

укор 

директора 

Укор наст. 

већа 

1 8 4 4 0 0 0 

2 10 3 3 3 1 0 

3 3 1 1 1 0 0 

4 9 4 5 0 0 0 

нижи 30 12 13 4 1 0 

5 32 16 11 5 0 0 

6 9 2 5 2 0 0 

7 19 9 8 2 0 0 

8 26 10 8 7 1 0 

виши 86 37 26 16 1 0 

укупно 116 49 45 20 2 0 

 
Индивидуални образовни план (ИОП) и индивидуализација:     

 

Преглед броја ИОП-а на крају школске године је наведен у доњој табели. 

Ове године, супротно досадашњим тенденцијама већ и у првом разреду има ИОП-а а најише у одељењу 

који је на српскомнаставном језику у издвјеном објекту у шабачкој улици. Ово одељења похађа 21 ромске 

деце који језик наставе користе само у школи, предшколски програм већина није похађао. И поред 

целогодишњег додатног ангажовања учитеља, учитеља из продуженог боравка и педагошког асистента, 

резултати су веома скромни- значајно мањи и од основног нивоа предвиђених стандарда. Такође, генерација 

петака на српском наставном језику је вће из првог циклуса имао толико иопа да је у сваком паралелном 

одељењу било најмање 2 ИОП-а. Међутим, то да су они четврти разред завршили на даљину, а пети разред 

започели по комбинованом моделу, још довео до стагнирања иличак назадовања код неколицине ученика 

који су до тада уз индивидуализацију и пуно допунског рада успевали да постижу најосновније, анеи ИОП-

и 1 су морали прећи на ИОП2.. Укупно у разредној настави 49, а у вишим разредима 53 ИОП-а.  

 

 

Разред 
Број ученика 

који имају  

ИОП1 I ИОП2 % ИОП 

Број ученика са 

којима се ради 

индивидуализовано % индивидуализација 

∑-1 11 8,7 22 25% 

∑-2 11 9% 21 3,8% 

∑-3 17 13% 9 1,7% 

∑-4 10 8% 4 0,7% 

∑1-4 49  56  
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∑ - 5 19 14% 9 1,7% 

∑- 6 13 11% 16 3,6% 

∑- 7 12 9% 1 0,2% 

∑- 8 9 7% 11 8,8% 

∑- 5-8 53  31  

∑- 1-8 102  95  

 

 

 

 

5. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

5.1.Екскурзије  

   

5.2.Извештај о продуженом боравку 

 

5.3.Реализација слободних активности 

 

5.4.Рад ученичких организација 

5.4.1. Црвени крст   

5.4.2.Ђачки парламент 

5.4.3. Дечји савез  
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5. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

5.1.Екскурзије  
 

У школској 2020/21 године екскурзије нису реализоване због пандемије Ковид-а 19. 

 

 

 

5.2.Извештај о раду продуженог боравка током школске 2020/2021. године 
 

На крају школске 2019/2020. године је 112 родитеља се изјаснило да желе да њихово дете у 

школској 2020/21. похађа боравак, међутим по званичним упутствима су у боравак могли доћи само 

ученици којима оба родитеља имају потврду послодавца. Зато је боравак похађао мањи број ученика од 

пријављених: 

   
Број уч. према полу Разреди,одељења и бр. ученика у одељењу по разредима  

Свега M Ж Свега Први Други Трећи Четврти 

 

 

 

30 

 

 

 

29 

 

 

 

59 

Oдељ. Бр.уч. Oдељ. Бр.уч. Oдељ. Бр.уч. Oдељ.  Бр.ич. 

1.1 10 2.1 5 3.a 1 4.c 1  

 

 
1.2 10 2.2 3 3.b 1   

1.a 5 2.a 9     

1.b 2 2.b 9     

  2.c 2     

  2.4 1     

Укупно  27  29  2  1 59 

         

  Активности реализоване школске 2020/2021.године 

У оквиру садржаја активности , обрађивале су се теме које су допуна наставним садржајима редовне 

наставе и на тај начин су се остварили васпитно-образовни задаци наставе продуженог боравка.  

Програм рада продуженог боравка у шк.2020/2021.год. организовао се по посебном програму за рад у 

условима пандемије вируса Covid 19. Садржаји рада продуженог боравка били  су   прилагођени  

епидемиолошкој ситуацији. То је подразумевало  да је акценат био на очувању здравља ученика и 

наставника и превенцији ширења вируса. Због тога, рад продуженог боравка се реализовао у фискултурној 

сали  која је била прилагођена, , опремљена и  намењена искључиво за остваривање рада продуженог 

боравка. Клупе су постављене на удаљености од 2м, а за клупом је седео по 1 ученик. Формиране су групе 

за рад. Ученици истог одељења су билиједна група.Рад у боравку се одвијао у три смене.Када су временске 

прилике дозвољавале, ученици су у слободном времену боравили у школском дворишту.  

 У циљу добре организације и функционисања  наставе продуженог боравка, ученици, наставници и 

родитељи су се  придржавали утврђених правила понашања. Ученици и наставници су носили маске, као и 

родитељи који су их доводили , редовно прали руке,користили  папирни убрус,  користили  дезинфекционо 

средство приликом уласка  у продужени боравак и дезобаријеру за обућу, у просторијама продуженог 

боравка користили посебну обућу.                                                                                                                                                   

Приликом преузимања детета, родитељ је био у обавези да се јави  наставнику у боравку                            ( 

без улажења )  и сачека своје дете испред просторије у којој се ученик преобувао. 

НАЗИВ  АКТИВНОСТИ ОПИС  АКТИВНОСТИ 

ЧАСОВИ УЧЕЊА Подразумева израду домаћих задатака (матерњи језик, 

математика, свет око нас, природа и друштво,...),утврђивање 
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и вежбање наставних садржаја из свих наставних 

предмта,читање обавезне школске и домаће 

лектире,меморисање краћих поетских и прозних садржаја. 

Ученици који су имали тешкоће у савладавању наставног 

градива добијали су помоћ у виду индивидуалног рада који 

је подразумевао допунске часове.. 

ЛИКОВНЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају све активности везане за различите врсте 

цртања, сликања, прављења предмета од различитих 

материјала, уређење простора. 

ДРАМСКЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају разне драмске игре, имитације, скечеве . 

 

МАТЕМАТИЧКЕ РАДИОНИЦЕ 

И ЛОГИЧКО – МАТЕМАТИЧКЕ 

ИГРЕ  

Подразумевају све математичке игре, судоку, потапање 
бродића,танграм,квизови,икс-окс...) 

 

СПОРТСКЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају све врсте вежби обликовања које се изводе 

свакодневно, разне врсте корективних вежби (за стопала и 

кичму), шетње, спортске игре, дечје игре ... 

МУЗИЧКЕ  АКТИВНОСТИ Подразумевају слушање различите музике и учење 

различитих песама и игара, увежбавање ритмичких и 

играчких кореографија прилагођених узрасту. 

РАДИОНИЦЕ Подразумевају разговоре са децом и активности у циљу 

препознавања и ослобађања сопствених и туђих емоција и 

потреба, у циљу побољшања социјалних односа, тимског 

рада, препознавања и решавања различитих облика 

насилничког понашања. 

ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ Подразумевају друштвене игре, гледање  дечјих 

емисија прилагођених узрасту,цртаних филмова. 
 

 

Учитељи у продуженом боравку: Зорка Куљић, председник актива Весна Рудић Изабела Пејовић Тимеа 

Чикош 
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5.3.Реализација слободних активности 
 

Име наставника 

Назив 

ваннаставне 

активности 

Област 

/предмет  

Бр. уч. ( по 

одељењима и 

укупан бр.  

Фонд часова 

планирано / 

реализовано 

Динамика 

/време 

реализације 

Реализоване теме (бр. 

Часова по теми) 

Тибор Јесенски 

Астрономска 

секција 

Географија, 

физика, 

информатика 12 36/36 

Кад 

временске 

прилике и 

констелација 

планета 

одговара 

Кретање небеских тела 2 

Телескоп 2  

Поматрање месеца-6 

Посматрање планета -6 

Сликање ЦЦД камерама-

8 

Дигитална обрада слика- 

8 

Татјана 

Халиловић, 4.2  Веште руке 

Ликовна 

култура 6 36/36 

1 час 

недељно 

Цртање и сликање - 34, 

Отискивање -1 ; 

Изложба радова - 1 

Сенка 

Рожумберски, 

4.3  Веште руке 

Ликовна 

култура 6 36/36 

1 час 

недељно 

Цртање и сликање - 34, 

Отискивање -1 ; 

Изложба радова - 1 

Мирослава 

Бриндза 2.5 

Ликовна 

радионица 

Ликовна 

култура 7 36 

1 час 

недељно 

Цртање - 12 , Сликање 

- 16, Оригами -7 , 

Изложба радова - 1 

Мирослава 

Бриндза 4.4 

Ликовна 

радионица 

Ликовна 

култура 6 36 

1.час 

недељно 

Цртање -12, Сликање -

16, Оригами -7, 

Изложба радова-1 

Каролина 

Гајдош/ 

Паулина 

Миланковић - 

3.а 

English 

Time 

Енглески 

језик 13 36 

1.час 

недељно  

Ана Кесеги 

Михајловић 

IIIб 

English 

Time 

Енглески 

језик 11 36/32 

1.час 

недељно 

Welcome back! - 4, 

Halloween -4, Bees -4, 

Christmas! -2, Basic 

English expressions - 18 

Хермина 

Ковач 

Жупни 

вјеронаук 

Католички 

вјеронаук  

1. разреди - 

24, 2. разреди 

- 28, 3. 

разреди - 33, 

4. разреди - 

27, 5. разреди 

- 15, 6. 

разреди - 10, 

7. разреди - 

14, 8. разреди 

- 32 36/36 

1 час 

недељно  

Упознавање са Исусом 

- 36, Припрема за прву 

исповијед - 36, 

Припрема за прву 

причест - 36, 

Упознавање са 

животом цркве - 36, 

Припрема за Адвент и 

Божић - 2, Припрема 

за кризмање - 36 

Мезеи Лидиа 

Ликовна 

секција 

Ликовна 

култура 9 36/35 

1 час 

недељно 

Цртање , сликање, 

ручни рад- 33, 

Ижложба радова -2 

Пољаковић 

Кираљ Ђенђи  

Било 

једном,... 

Мађарски 

језик 3 36/36 

1 час 

недељно 

читање, 

гледање,слушање и 

препричавање бајки 

Сања 

Тонковић 

Ликовна 

секција 

Ликовна 

култура 16 36/36 

1 час 

недељно 

Односи у видном пољу 

( 36) 

Нинослава Ликовна Ликовна 26 36/35 1 час Цртање -12, Сликање -



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

227 

 

Ждеро секција култура недељно 16, Оригами -7, 

Изложба радова-1 

Лидија 

Миланковић 

Ликовна 

секција 

Ликовна 

култура 14 36/36 

1 час 

недељно 

Односи у видном пољу 

( 36) 

Андреа Рожа 

Сикора 

Литерарна 

секција 

Српски као 

нематерњи 

језик 4.км - 4 36/34 

1 час 

недељно 

Басне - 12, Народне 

приче - 12, Пишемо 

приче -10  

Гал Ангела 

Дигиталне 

вештине Математика 4.КМ-11 36/36 

1 час 

недељно 

Дигитални уређаји у 

свакојдневници-

9,Преузимање 

програма и 

регистрација-

4,Коришћење 

дигиталне учионице-

8,Програми за 

коришћење у настави-

9,Правилно понашање 

у дигиталном свету-6 

Шили Силвиа 

Дигиталне 

вештине Математика 4.б - 15 36/34 

1 час 

недељно 

Дигитални уређаји у 

свакојдневници-

9,Преузимање 

програма и 

регистрација-

4,Коришћење 

дигиталне учионице-

8,Програми за 

коришћење у настави-

9,Правилно понашање 

у дигиталном свету-4 

Нађ Варга 

Ката Веште руке 

Ликовна 

култура 4.кс 36/36 

1 час 

недељно 

Цртање -12, Сликање -

16, Оригами -7, 

Изложба радова-1 

Зораје Илдико 

Дигиталне 

вештине Математика 4.ц -5 36/35 

1 час 

недељно 

Дигитални уређаји у 

свакојдневници-

9,Преузимање 

програма и 

регистрација-

4,Коришћење 

дигиталне учионице-

8,Програми за 

коришћење у настави-

9,Правилно понашање 

у дигиталном свету-4 
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5.4.Рад ученичких организација 

5.4.1. Црвени крст   

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ГОДИНУ 

Координатор рада: Шванер Илдико 

Чланови: Туруш Биачи Рената, Буљовчић Илонка, Паточ Жужана, Светлана Михајловић 

Број планираних састанака: 4 

Број реализованих састанака: 6 

ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 

ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 

Доношење 

годишњег плана 

Август Објекат у 

Шабачкој 

улици 

Чланови организације су 

саставили годишњи план 

рада,који нисмо били у 

ситуацији да реализујемо због 

настале ситуације. 

Активности које су планиране а 

нису реализоване, реализоваће 

се следеће шк.године. 

Упознавање првака 

са безбедним 

саобраћајем 

Октобар Учионица Сарадници саобраћајне 

полиције су упознали децу са 

безбедним саобраћајем. Деца су 

била веома активна и 

заинтересована. 

Предавање је било веома 

корисно, али у будуће боље би 

било у септембру организовати. 

„Динар за 

дистрифичаре“-

сабирна акција 

октобар Учионица Акција је трајала три недеље. 

Неки разреди су веома активно  

учествовали у сабирној акцији. 

Идуће школске године сви 

разредници треба да се потруде 

да активирају своје ученике. 

Светски дан детета 

-Разговор о 

правима детета 

20. 

Новемба

р 

 

Учионица Сваки разредник, учитељ је у 

свом одељењу разговарао или у 

оквиру радионице обрадио ову 

тему. 

У следећој школској години 

нека се разредници труде да сви 

одрже радионице.  Препорука је 

да старији ученици 7. и 8. 

разреда држе радионице 

млађим учениницима. 

Трговина људима -

Разговор и 

радионица 

У току 

школске 

године 

Учионица Вршњачки едукатори Црвеног 

крста су одржали радионице у 

1. и 2. разредима. Кроз игру су 

приказали трговину људима. 

Деца су била заинтересована и 

веома активна. 

Наредне године планирамо 

радионице и у друге ниже и 

више разреде.Ученици боље 

прихватају информације и рад 

од својих вршњака. 

Сакупљање зимске 

гардеробе 

децембар 

 

Учионица Обухваћени су сви ученици од 

првог до осмог разреда у сва 

четири објекта. 

Следеће школске године моћи 

ћемо два пута организовати 

овакву акцију. 

Превентивно-

едукативни прог-

рам: Значај црвеног 

крста, трговина 

људима, насиље 

У току 

школске 

године 

Учионица Само у 1. и  2. разредима смо 

успели реализовати. 

 Током следеће школске године 

ћемо укључити и остале 

разреде. 

Солидарност на 

делу -Сакупљање 

добровољних 

прилога 

Јесен,про

леће, 

школа 

Учионица Ова сабирна акција је 

делимично реализована. 

Нажалост ове године нисмо у 

могућности да шаљемо ученике 

на здравствени опоравак. 

Вредновање 

годишњег рада и 

летовање ученика 

У току 

јуна 

учионица 

Учионица Чланови комисије су међусобно  

сарађивали током целе школске 

године на састанцима и 

договорима. Свако је свој део 

посла савесно одрадио.      

 Председник је био на свим 

састанцима Црвеног крста и 

детаљно је обавештавао 

чланове комисије и 

руководство школе.     
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Мере за 

унапређење рада 

У будуће требамо више ангажовати и мотивисати чланове колектива и разредне старешине. 

Укључити старији узраст ученика у вршњачко учење. Настављамо сарадњу са Удружењем 

Дистрофичара севернобачког округа Суботице и са Црвеним крстом. Прикључићемо се 

свим њиховим активностима и у будуће. 

Због настале ситуације су одложена такмичења: 1.КВИЗ- Шта знаш о Црвеном крсту, о 

здрављу? 2.Такмичење из прве помоћи, 3. Превентивно-едукативни програм за више 

разреде. 

Превентивно-едукативни програм планирамо следеће школске године у првом 

полугодишту, коју ће реализовати  вршњачки едукатори Црвеног  крста. 

 

 

 

 

5.4.2.Ђачки парламент 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 
Координатор рада: Бетина Куњи, Симонида Ђорђевић 
Чланови: по два представника из сваког одељења 7. и 8. разреда 
Број планираних састанака: 5 
Број реализованих састанака:5 
ТЕМЕ (ДНЕВНИ 

РЕД) 
ВРЕМЕ МЕСТО  АНАЛИЗА (ЗАПАЖАЊА) ВРЕДНОВАЊЕ, 

ПРЕПОРУКЕ 
-Упознавање нових 

чланова са 

задацима и 

дужностима 

Парламента 
-Избор руководства 

и представника 

Парламента; 
-Остало (идеје и 

планови за наредну 

школску годину) 

септембар Састанак је 

због мера 

безбедност

и одржан у 

школском 

дворишту 

Ученици, чланови упознати су 

са задацима и дужностима 

Парламента. 
Разговарали смо о будућим 

активностима. 
Тајним гласањем изабрали 

сморуководство и 

представнике Парламента. 
За представнике су изабрани 

ученици Верешбарањи 

Линета 8/ц и Данило 

Шиндрић 8/2 

У отежаним околностима 

због пандемије састанци и 

активности Парламенат 

морају се организовати 

онлајн. Подстаћи ученике 

ЂП да се активно укључе 

у остваривање планова за 

наредну школску годину. 

1. -Увид у 

извештај о 

остваривању 

Годишњег плана 

рада школе; 

1. - 

Организација 

хуманитарне акције 

„Заједно смо јачи“ 

у оквиру Дечје 

недеље.  

октобар Централна 

зграда 
Чланови Ђачког парламента 

су упознати са извештајем и 

планом рада парламента. 
Оставрен је договор о 

организацији хуманитарне 

акције и распоређени су 

задаци међу ученицима. 
Хуманитарна акција је 

успешно изведена и 

прикупљен новац је уручен 

породици која је била 

угрожена пожаром. 

Хуманитарна акција мора 

бити добро ораганизована 

и остали ученици 

упозанати ради добре 

реализације. 

1. - Активности ЂП у 

току онлајн 

наставе. 

2. - Договор о 

припремању 

презентација које 

децембар Онлајн Договорена је активност и 

изабрани ученици који ће 

учествовати у изради видео 

упутства и презентација које 

ће бити прослеђене разредним 

старешинама као подршка 

својим вршњацима у онлајн 

Препорука да се што 

више чланова укључи у 

активност. 
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ће бити подршка за 

вршњаке у току 

онлај наставе; 

3. -разно. 

настаави. 

1. -Организација 

друге хуманитарне 

акције „Заједно смо 

јачи“. 

јануар онлајн Договорена је активност и 

распоређени су задаци међу 

члановима. 
Хуманитарна акција је 

успешно изведена и 

прикупљен новац је уручен 

породици која је била 

угрожена пожаром. 
 

Подстаћи ученике ЂП да 

се активно укључе у 

остваривање планова и 

осмишљавању 

активности. 

1. -Давање 

сагласности о 

избору Ђака 

генерације и 

Спортисте 

јун онлајн Ученици су упознати са 

предлозима и бодовањем 

кандидата за избор Ђака 

генерације и Спортисте 

генерације. 
Већина чланова дала је 

сагласност за избор: Ђак 

генерације//Дудаш Жофија 8/а 

; Спортиста генерације/ Јулија 

Кајари 8/4 

Мотивисати ученике да 

активно учествују у 

доношењу одлука у 

школи. 

Мере за унапређење 

рада: 
Сугерисати одељењским старешинама да приликом избора представника у Ђачком 

парламенту упуте ученике на послове који их очекују, како би се изабрали ученици 

који су спремни да уложе своје слободно време за квалитетан рад Ђачког 

парламента; такође да се успостави боља сарадња међу члановима и мотивисати 

ученике да се сви укључе у рад, предлагање и планирање активности. 
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6.ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

 
6.1. Реализација програма професионалне оријентације 

6.2. Реализација програма здравствене превенције 

6.3. Peaлизација програма учења језика и припреме за школу 

6.4. Реализација  развојног плана за школску  2020/2021. годину 
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6.ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 

6.1. Реализација програма професионалне оријентације 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  

 
Програм професионалне оријентације у школској 2020/2021. године реализован је већим  делом у оквиру 

часова редовне наставе (ЧОС, матерњи језик, ликовно и информатика) и у њих су били укључени сви 

ученици седмог и осмог разреда као и сваки пут кад су стручни сарадници били на замени због одсуства 

наставника у дељењима седмог и осмог разреда.. Сходно претходно усвојеном плану за седми разред 

планирано је  7, а за осми 6 радионица из пет области. 

 

Формирана је Гугл учионица за професионалну оријентацију где су поједини садржаји обрађени као и 

одржане презентације средњих школа. 

 

У реализацији Програма ПО учествовали су сви чланови Тима за ПО,  одељењске старешине седмог и 

осмог разреда и наставници информатике у  сарадњи са стручном службом школе. 

Радионице које су планиране са ученицима 8. разреда и њихова реализација: 

 

Ове године заједнички родитељски  састанак за родитеље ученика 8. разреда у присуству психолога и 

педагога нијеодржан због забране окупљања  али су информације пренете другим каналима комуникације. 

Приметили смо да је жива реч незаменљива. Из писмених порука су многим родитељима остале нејасноће, 

те су били потребни индивидуални разговори.  

Садржај заједничког састанка је у у виду презентације прослеђен. 

Пошто смо ове шк.године у осмом разреду имали 9 ученика са ИОП-ом, од чега 7 ученика са ИОП-ом-2, са 

ученицима и њиховим родитељима обављени су информативни и  саветодавни разговори- Пошто ни ове 

године није одржан састанак Мреже подршке ИО где би се благовремено информисали о могућностима 

уписа, организовали смо одласке у неке школе у циљу информисања ових ученика.  

 

Сајам образовања у Техничкој школи и  дани „отворених врата“ у средњим ове године су у малом броју 

одржани, али су све средње школе своје презентације ставиле на свој сајт- а осмацима смо проследили 

линкове а једна средња школа је одржала презентацију кроз гугл мит. Дванаест заинтересованих ученика 8. 

разреда посетило је Компанију Континентал. 

 

 
САРАДЊА СА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОМ ИНФОРМИСАЊУ 

ОСМАКА 

СРЕДЊА ШКОЛА ПРЕЗЕНТАЦИЈА У 

НАШОЈ ШКОЛИ 

ОТВОРЕНИ ДАН 

Пољопривредна средња школа 22.4.2021.  - 

Политехничка средња школа 14.5.2021.  - 

Посета компанији „Континентал” 26.4.2021.  

Хемијско-технолошка школа 

На даљину у Гугл учионици 

за професионалну 

оријентацију  - 

 
Педагошки асистент наше школе, Рејхане Саити је обавестила породице  ученика осмог разреда ромске 

националности информисани су са кључним одредбама Правилника о мерилима и поступку за упис 
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ученика, припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради 

постизања пуне равноправности. 

 

Чланови ПП службе су су током целе школске године сарађивали са одељењским старешинама и са 

родитељима ученика осмог разреда. На радним састанцима  је периодично праћена реализација планираних 

радионица. На последњем састанку извештај о реализацији годишњег програма рада тима за професионалну 

орјентацију  као и овај извештај о реализацији програма професионалне орјентације. 

 

 

6.2. Реализација програма здравствене превенције 

 
 Током школске године у школи су реализоване различите активности усмерене на превенцију, али и 

различите едукације везане за очување здравља и здраве стилове живота. Појавом епидемије Ковида 19 се 

појачала ионако постојећа едукација деце за правилно прање руку, за безбедно понашање и придржавање 

мера превенције.  

 

ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И 

ПРЕВЕНЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2020/21 Г. 

ПРЕДАВАЊА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ У ШКОЛИ  

ДАТУМ ТЕМА РАЗРЕДИ 

17.9.2020. Прегледање косе сви разреди 

   

ДРУГА ПРЕДАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ 

 

 

 

ДАТУМ ТЕМА 

ОРГАНИЗАТОР (НПР. 

ЦРВЕНИ КРСТ, 

ДИСПАНЗЕР) 

БР. И РАЗРЕДИ 

ОБУХВАЋЕНИ

Х УЧЕНИКА 

12.10.2020. Сабирна акција за 

дистрофичаре Социјална комисија школе 

свако одељење из 

свих објеката 

Током целе 

школске 

године „Здраво растимо“ МПНТР 

Седми разреди –

нааставница 

Маја Прћић 

Током целе 

школске 

године Ђак репортер 

МПНТР – Министарство 

омладине и спорта 

Репортажа о 

пројекту „Здраво 

растимо“ 

27.4.2021. Правилна исхрана Црвени крст 

у нижим 

одељењима 

24.5.2021. Олвејс (Always) Procter & Gamble 

девојчице 

6.разреда 

    

СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ У ШКОЛСКОЈ ЗУБНОЈ АМБУЛАНТИ 

ДАТУМ РАЗРЕДИ  

18-23.11.2020.   у Дечјем диспанзеру           -

стоматолошки преглед ученици 3. разреда из свих објеката 

24-25.11.2020.стоматолошки преглед у Дечјем 

диспанзеру ученици 5.разреди 

8-9.3.2021.   -стоматолошки преглед у Дечјем 

диспанзеру ученици 1.разреда 

8-9.6.2021 -стоматолошки преглед ученици 7.разреда 

    

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ, ВАКЦИНАЦИЈЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ ДИСПАНЗЕРУ 
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ДАТУМ 

ПРЕГЛЕД/ВАКЦИНА 

РАЗРЕДИ/ 

ГЕНЕРАЦИЈА 

18.9.2020. и 

21.9.2020. Вакцинација ученике   ДИТЕ/ИПВ 

ученици 8 

разреда 

18.19.23. 

нов.2020. Систематски прегледи-

3.разреда    

ученициц 

3.разреди из свих 

објеката 

24-25.11.2020. Систематски преглед-

5.разреда   

5.разреди из 

Централне школе 

8-9.3.2021. Систематски преглед -

1.разреди Дифт-тетанус 

1.разреди из свих 

објеката 

8-9-6-2021. Систематски преглед   

ученици 

7.разреда 

19.5.2020. 

Систематски прегледи-лекарска уверења за упис у средњу 

школу 

ученици 8. 

разреда 
 

6.3. Peaлизација програма учења језика и припреме за школу 
 

Програм, који сваке године реализујемо у августу пред почетак школске године а са циљем да олакшамо 

почетак школске године, и уклапање у вршњачку групу ове године је реализован у трајању од 6 дана 23-

30.8.2021. у објекту у Шабачкој улици (за децу из свих објеката) . 
 

   РEAЛИЗATOРИ  ПРOГРAMA: 

- Taтjaнa Хaлилoвић- учитељ 

- Сeнкa Рoжумбeрски - учитељ 

- Рejхaнa Сaити – пeдaгoшки aсистeнт 

23.8.2021.   

Упoзнaвaњe 

- упoзнaвaњe сa учeницимa 

- упoзнaвaњe учeникa сa учитeљимa и aсистeнтoм 

- имe и прeзимe 

- гoвoрнa вeжбa - бoje  

- грaфoмoтoричкe вeжбe 

24.8.2021.  

Гoвoрнa вeжбa – Oднoси у прoстoру , бoje 

 

- пoнaвљaњe: имe и прeзимe 

-  прoстoрни oднoси , дeснo,лeвo,испрeд ,изa , гoрe , дoлe 

- гoвoрнa вeжбa - бoje , грaфoмoтoричкa вeжбa 

-   вeжбe oбликoвaњa : дeснo- лeвo, нaпрeд- нaзaд 

25.8.2021.  

Плeшeмo: ХOКИ-ПOКИ 

 

- пoнaвљaњe прeтхoдних сaдржaja 

- прeбрojaвaњe , oднoси у прoстoру : виши – нижи 

- грaфoмoтoричкa вeжбa 

- дeлoви тeлa, бoje 

- учимo дa плeшeмo:Хoки-пoки 

26.8.2021.  

Пoнaвљaњe сaдржaja,гoвoрнe вeжбe 

- имe и прeзимe 

- дeлoви тeлa 

- бoje 

- oднoси у прoстoру 

- грaфoмoтoричкe вeжбe 

- плeс: Хoки-пoки 

27.8.2021. 

Mи сe нe бojимo, учимo дa брojимo 

- пoнaвљaњe прeтхoдних сaдржaja 

-    вeжбaмo изгoвoр глaсoвa 

- гoвoрнa вeжбa : хигиjeнa 

-  брojимo дo 10 

- плeс: Хoки-пoки 

30.8.2021.  

Пoнaвљaњe : Вeжбe зa мoтoрику и брojeви 

- пoнaвљaњe: имe и прeзимe 

- дeснo, лeвo,испрeд, изa , гoрe ,дoлe 
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дo 10 - брojимo дo 10 

- бoje  

- грaфoмoтoричкe вeжбe 

- дoвршaвaњe рaдoвa –бojимo 

- сaстaвљaмo пузлe  

- плeс: Хoки-пoки 

 
Предвиђено је да припремну наставу похађа 23 будућих ученика и зато је рад организован у 2 групе. 

Међутим, пошто осморо деце нијдном није дошло, радило се у једној групи. 

 

6.4. Реализација  развојног плана  
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 
 

  

Чланови Стручног актива за развојно планирање у школској 2020/2021. години: 

1. Снежана Глигорић - председник (професор разредне наставе),  

2. Лидија Миланковић- заменик - (професор разредне наставе),  

3. Нинослава Ждеро (професор разредне наставе),  

4. Бетина Куњи (професор физичког васпитања),  

5. Жужана Кокић Дели (професор немачког језика),  

6. Александра Ступар Брујић (наставник математике),  

7. Ева Боршош (професор разредне наставе),  

8. Сузана Мађаревић (професор разредне наставе),  

9. Невена Лукић (Савет родитеља) 

 

Развојни план школе за период 2018-2022. године садржи приоритетне области и циљеве тих области које је 

школа проценила као битне за развој и напредак наше образовно-васпитне установе. Током школске 2020/2021. 

године настављено је спровођење активности на приоритетним областима и њиховим циљевима, што се доказује 

наводима и описима реализованих активности. 

 

Услед измене реализације наставе коју је изазвала пандемија вируса корона, настава се реализовала комбиновано. Због 

скраћених часова на 30 минута и  комбиноване наставе где су ученици сваког другог дана похађали наставу на даљину 

путем гугл учионица, наставници су одговарали свакодневним изазовима у потребама реализације часова и потребама 

ученика.  

 

Приоритетна област: 1. Настава и учење 

Циљ: а. Развијање дидактичко-методичких компетенција наставника  

           б. Развијање функционалног знања ученика 

Реализовано – 

исходи, остварене 

активности 

Индикатори –  

квантитативно приказују 

остварене активности 

Време 

реализације 

Инструменти – докази 

а. Развијање дидактичко-методичких компетенција наставника 

На почетку школске 

године сачињени 

планови стручног 

усавршавања 

наставника, 

стручних сарадника, 

директора; 

Сви чланови Наставничког већа Почетак 

школске 

2020/21. 

године 

Планови личног стручног 

усавршавања наставника, 

стручних сарадника, 

директора, портфолио 

наставника, планови 

стручних већа и актива 

Укључивање 

наставног и 

ненаставног особља у 

едукације и стручна 

усавршавања 

- Укупно је присуствовано на 83 

обука  током целе школске 

године са 1005 бодова стручног 

усавршавања ван установе.  

 

- Наставници разредне наставе 

Током 

школске 

године 

Уверења наставника о 

похађаним обукама, 

семинарима, вебинарима 
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присуствовали су укупно 31 

стручном усавршавању  (збирно: 

4 обуке, 6 семинара, 18 вебинара 

и 3 стручна скупа). Наставници 

предметне наставе узели су 

учешће на укупно 52 стручна 

усавршавања (збирно: 15 обука, 

11 семинара, 21 вебинар и 5 

стручних скупова).  

Обуке су садржале 

компетенције: 

К-1, К-2, К-3 и К-4, и највише 

следеће наведене приоритетне 

области: П1, П2,  П3, П4, П6, 

П10.  

- Стручно се усавршавало и 

ненаставно особље (стручни 

сарадници, директор, шеф 

рачуноводства, секретар школе, 

као и чланови Комисије за 

израду ФУК-а из редова 

ненаставног особља); 

-два наставника стручно 

оспособљена за водитеље обуке 

на платформи ЗУОВ-а у оквиру 

програма МПНТР. 

Унапређивање ИКТ 

компетенција 

запослених путем 

хоризонталног 

стручног 

усавршавања 

- 21 наставник присуствовао 

интерној обуци: „Креирање 

материјала за онлајн наставу” - 

примена ИКТ-а у изради и 

снимању презентација,начинима 

израде видео-часова у онлајн 

настави; обуку одржала 3 

наставника; 

- наставница енглеског језика са 

изграђеним информатичким 

компетенцијама сачинила видео-

упутства за наставнике о начину 

организовања и употребе гугл 

учионица.  

октобар 

2021. 

Резултати упитника о 

ефектима ове обуке (кao и 

других oбукa и тутoријaлa сa 

интeрнeтa и у oквиру сaмих 

aлaтa зa изрaду дигитaлних 

сaдржaja) 

Остварен рад 

наставника путем 

примене ИКТ-а у 

настави и осталим 

задацима и 

активностима 

  

Наставници израђују различите 

садржаје за онлајн презентације, 

провере знања, те израђују 

статистичке податке оцењивања 

и остале податке за потребе 

школе применом својих 

стечених информатичких 

компетенција 

Током 

школске 

године 

Израђени наставни 

електорнски материјали, 

презентације, контролни 

задаци у гугл учионицама; 

снимљени часови 

постављени онлајн и 

снимљени за потребе 

наставе на даљину -

постављени на страницу 

Националног савета 

мађарске нац.мањине и на 

РТС Планету; 

достављени подаци и 

информације на гугл диск 

школе; онлајн вођени 

састанци, одељењска и 
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наставничка већа; 

остварени видео-часови на 

даљину у реалном времену. 

Координатори Ес 

дневника пружали 

подршку 

наставницима 

- Наставници су добили помоћ у 

вођењу евиденције у Ес 

дневнику; - нови запослени 

обучени о основама употребе Ес 

дневника;  

- решени проблеми који су се 

појавили у уносу података у Ес 

дневник; 

Током 

школске 

године 

- Евиденција у Ес дневнику; 

- записници одељењских и 

наставничких већа, 

педагошког колегијума; 

мејлови упућени 

наставницима. 

Реализовани огледни 

и угледни часови уз 

примену савремених, 

активних метода и 

диференцираног 

облика рада 

- Реализовано је 27 

огледних/угледних часова (12 у 

разредној и 15 у предметној 

настави); 

 

Током 

школске 

године 

-писане припреме 

наставника;  

протоколи посећених часова 

стручне службе и директора 

школе; обрасци о интерном 

усавршавању посетама 

часова наставника 

Снимљени часови за 

онлајн и тв 

приказивање 

- 28 часова за онлајн и тв 

приказивање у разредној настави 

на мађарском наставном језику 

(мађарски језик, математика, 

природа и друштво) и 113 часова 

за онлајн и тв приказивање у 

предметној настави (српски као 

нематерњи језик) 

Током 

школске 

године 

РТС Планета; званична 

интернет страница – 

платформа за наставу на 

даљину Националног савета 

мађарске националне 

мањине у Србији 

Издати уџбеници за 

4. и 8. разред из 

српског као 

нематерњег језика 

чак три аутора-

наставника наше 

школе 

- Издати уџбеник и приручник за 

наставнике за 4. разред из 

српског као нематерњег језика 

(аутор наставник Андреа 

Сикора) и уџбенички комплет: 

читанка, граматика и радна 

свеска за 8. разред (аутори 

наставници: Весна Вајс и Дамир 

Ишпановић) 

Током 

2020-21. 

године 

Издати уџбеници српског 

као нематерњег језика за 4. и 

8. разред ИК Клет 

Праћење наставе 

путем гугл учионица 

(током наставе на 

даљину) од стране 

стручне службе и 

директора у циљу 

методичко-

дидактичког 

усмеравања 

наставника и 

саветодавног рада са 

наставницима 

Сви наставици били су 

континуирано праћени у своме 

раду током наставе на даљину 

расподелом посла на стручне 

сараднике и директора школе; 

њихов рад је праћен у гугл 

учионицама уз саветодавне мере, 

похвале или издавање налога за 

побољшање рада. 

Током 

школске 

године, за 

време 

наставе на 

даљину 

Месечни извештаји рада 

школе достављани Школској 

управи Сомбор; евиденција 

стручне службе и директора. 

Обављен менторски 

рад са 

приправницима и 

завршен 

приправнички стаж 

запослених 

За два  приправника 

(наст.енглеског језика и наст. 

географије) у школи организован 

је менторски рад према важећим 

прописима. Исти су пријављени 

за полагање лиценце.  

Приправнички стаж  завршили 

су и 2 новозапослени, али час 

провере савладаности истог није 

Током 

школске 

године 

Извештај ментора; Извештај 

комисије о савладаности 

програма увођења 

приправника у посао. 
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одржан.  

Остварен менторски 

рад наставника у 

нашој школи-

вежбаоници за 

студенте Учитељског 

факултета на 

мађарском 

наставном језику 

Шест учитеља-ментора у 

одељењима 1.a, 2.a, 2.б, 3.a; 4.a и 

4.б били су ментори за студенте 

Учитељског факултета на 

мађарском наставном језику у 

Суботици, одржали су 6 угледна 

/ огледна часа. Током осамнаест 

недеља реализовани су часови 

студената са учитељима-

менторима из предмета: 

математике, природе и друштва 

и света око нас. Хоспитализација 

студената недељу дана у 

одређеним одељењима по 

распореду, уз држање часова 

према положеним методикама. 

Сарадња ментора и директора 

школе са професорима са 

факултета; остварена недељна 

пракса студената прве године;  

остварена пракса постдипломаца 

– менторски рад директора из 

предмета Српски као нематерњи 

језик 

Од 13. 

октобра до 

краја маја 

2021. 

Одржано 6 

угледних/огледних часова 

ментора; реализовани часови 

са студентима из предмета; 

реализовани часови 

студената; реализовани 

часови постдипломаца из 

српског као нематерњег 

језика; менторска 

документација. 

Размена  успешних 

припрема и 

материјала 

коришћених у 

реализацији 

угледног/огледног 

часа; 

- израда 

електронског 

каталога припрема 

огледних и угледних 

часова (примери 

добре праксе); 

постављање 

припремљених 

презентација на 

интернет страницу 

школе 

Наставници су по већима 

израђивали планове, договарали 

се око израде дидактичког 

материјала и презентација како 

на огледним/угледним часовима, 

тако и на свакодневним; 

- материјал је сачуван али 

електронски каталог није 

израђен због постојања богатих 

ресурса и квалитетних материја 

на интернету  

- урађене презентације како од 

стране наставника и стручне 

службе, тако и ученика 

постављене су на интернет 

страницу школе. 

Током 

школске 

године 

Припреме наставника; 

примери добре праксе на 

страници школе и званичној 

Фејсбук страници школе; 

постављене презентације на 

интернет страницу школе. 

Анализа 

угледних/огледних 

часова, размена 

искуства, идеја, 

саветовање 

Анализа 27 огледних/угледних 

часова од стране стручне службе, 

директора, наставника који су 

присуствовали часовима; 

размена искуства приликом 

посете колега часовима других 

колега; саветовања на 

састанцима разредних и 

стручних већа. 

Током 

школске 

године 

Постојећи интерни обрасци 

о одржаним и посећеним 

часовима, као и протокол 

посете угледних/огледних 

часова у портфолијима 

наставника и стручној 

служби. 

Препоруке за бољу имплементацију циља: Развијање дидактичко-методичких компетенција 

наставника  - наставити планиране активности у циљу подизања бољег квалитета наставе и учења: 

1. Остварити већи број огледних/угледних часова који због пандемије нису били остварени; 

2. остварити већу хоризонталну повезаност наставника у процесу огледних/угледних часова, посебно 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

239 

 

ментора и приправника, али и млађих и старијих наставника; 

3. Одржати часове провере савладаности обуке за приправнике; 

4. сачинити електронску базу податка - каталог са презентацијама, видео-часовима; 

5. реализовати обавезне часове представљања предмета и наставника у четвртим разредима; 

6. повећати број стручних усавршавања унутар установе; 

7. стручно усавршавање планирати на основу самопроцене компетенција.  

 

Развијање функционалног знања ученика; Побољшање компетенција ученика за учење и 

мотивације ученика за учење 

Укључивање 

ученика у различите 

активности ван 

школе (посета 

библиотеци, музеју, 

галерији, 

различитим 

центрима за младе...) 

Због актуелне пандемије COVID-

19, посете библиотеци, музејима 

итд. нису могле бити остварене 

- - 

Унапређење 

тематске наставе 

(унутар предметна и 

међупредметна 

корелација, 

корелација са 

свакодневним 

животом) 

Тематско повезивање 

разредне и предметне 

наставе и планирање 

и припремање часова 

Због актуелне пандемије COVID-

19 (скраћени часови, подељена 

одељења) у овој години је мањи 

акцнат посвећен овом циљу. 

Током 

школске 

године 

 

Ученици припремили 

презентације – 

применили своје   

знање 

Знање стечено на часовима 

информатике о функционисању 

и употреби гугл учионица, слању 

мејла преко телефона, ученици 

преточили у презентације, као и 

стечено знање о примени мера у 

превенцији вируса корона 

Током 

првог 

полугодиш

та 2020. 

Интеернет страница и 

Фејсбук страница школе, 

интерне вибер групе 

одељења, извештаји 

наставника 

Већа примена 

пројектне наставе; 

значајно се показала 

потребном у 

комбинованом 

моделу наставе и 

настави на даљину 

Задаци постављени путем 

планирања пројектне наставе;   

пројектна настава реализована је 

путем радионица, применом 

пројектних метода сходно 

темама које се обрађују као и 

путем наставе усмерене ка 

развијању међупредметних 

компетенција ученика  

- пројектна настава остварена у 

првом циклусу из математике, 

матерњег језика, природе и 

друштва, ликовне културе, 

музичке културе, грађанског 

васпитања, свет око нас – неке 

од тема: Чему нас учи природа, 

Дигитални свет, Рециклажа, 

Послови око куће итд. 

- у другом циклусу астрономска 

секција, пројекат „Здраво 

Током 

школске 

године; 

пројектна 

допунска 

настава од 

априла 

2021. 

Извештаји наставника; 

извештаји са радионица, 

интернет и Фејсбук страница 

школе 
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растимо, недеља планете итд. 

- новина: укључивањем школе у 

пројекат „Социјална инклузија и 

економско оснаживање ромске 

популације у 11 општина у 

Србији” – остварен је нови вид 

пројетне допунске наставе ради 

оснаживања ромских ученика у 

усвајању српског језика као 

језика наставе у одељењима 1.3, 

2.3 и 2.4. 

У циљу подстицања 

функционалног 

знања ученика 

одржане обуке за 

наставнике о 

формативном 

оцењивању 

2 обуке о формативном 

оцењивању испратило 60 

наставника у циљу 

континуираног давања 

повратних информација 

ученицима о њиховим 

постигнућима и сугестија како 

да своје знање унапреде   

Октобар -

новембар 

2020. 

Извештаји о стручном 

усавршавању, Ес дневник, 

педагошка документација 

наставника 

Ученици седмих 

разреда и чланови 

Ђачког парламента 

израдили 

презентације и тако 

применили своје 

функционално знање, 

подстичући 

вршњачко учење 

Ученици снимили презентације 

и видео-снимке о начинима 

употребе гугл учионица и слања 

мејлова путем телефон, као и 

презентације у којима примењују 

своје функционално знање о 

превенцији пандемије COVID-19 

Током 

школске 

године 

Интернрт страница и 

Фејсбук страница школе; 

Јутјуб странице ученика, 

вибер групе одељења 

Подстицање 

предузетничких 

компетенција 

Током пандемије успела је 

посета Компанији Континентал 

12 заинтересованих ученика 

Април 

2021. 

Извештај директора, 

интернет страница и Фејсбук 

страница школе 

Наставници као 

аутори уџбеника који 

путем задатака 

подстичу 

функционално учење 

и знање ученика 

3 наставника школе били су 

аутори уџбеника српског као 

нематерњег језика за 4. и 8. 

разред ИК Клет у којима су 

задаци израђени тако да 

подстичу функционално учење и 

знање ученика 

Током 

2020. 

године 

Објављени уџбеници 

српског као нематерњег 

језика за 4. и 8. разред ИК 

Клет 

Препоруке за бољу имплементацију циља:  Развијање функционалног знања ученика  - наставити 

планиране активности у циљу подизања бољег квалитета наставе и учења: 

1.због пандемије корона вируса било је немогуће остварити укључивање ученика у активности ван 

школе и повезивање са наставом кроз различите пројекте (посете библиотеци, музеју, институцијама...) 

те је потребно приликом промене услова остварити што више ових активности; 

2. наставници морају да пронађу више начина да остваре примену ученичкога знања путем 

хоризонталног учења; 

3. потребно је више међупредметних повезивања и пројеката; 

4. и надаље потребно стручно оснаживање наставника путем интерних/екстерних обука у циљу израде 

задатака којима се подстиче функционална писменост ученика. 

 

Приоритетна област: 2.  Подршка ученицима 

ЦИЉ: Пружање подршке ученицима у учењу у складу са њиховим индивидуалним способностима и 

укључивање у живот школе, уз сарадњу са родитељима и локалном заједницом, а са циљем бољих 

постигнућа ученика 

 

Крајем августа 2020. 

реализован 

Пошто је у периодиу у коме се 

овај програм реализује још 

Август 

2020. 

Припреме наставника, 

извештаји наставника, 
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десетодневни 

програм за ромске 

ученике-будуће 

прваке учења 

српскога језика – 

језика наставе и 

припреме за школу у 

сарадњи са 

педагошким 

асистентом 

важило правило да се насава не 

изводи у школу, програм није 

реализован у реализацији 

програма у односу на њихове 

сазнајне и развојне потребе. 

педагошког асистента 

Прилагођаван рад на 

часу образовно - 

васпитним 

потребама ученика; 

припремљен 

материјал у складу 

са индивидуалним 

карактеристикама 

ученика; коришћена 

диференцирана 

настава у наставном 

процесу; 

настављена примена 

програмског 

конццепта А-Б модел 

у објекту у Шабачкој 

улици; 

 

-у подручном објекту у 

Шабачкој улици педагошки 

асистент редовно присуствовао 

часовима у првом и другом 

разреду ради потребе 

прилагођеног рада са ученицима 

ромске националности и као 

помоћ наставнику; 

- израђени дидактичко-

методички приручници у ту 

сврху; 

-у одељењима у Шабачкој улици 

(у 2, 3. и 4. разреду) настављен 

рад по А-Б моделу;  

- наставу кроз одређени вид 

индивидуализације у свим 

објектима пратио 91 ученик 

првог и другог циклуса; 

- за 79 ученика у свим објектима 

током наставе на даљину 

штампан материјал због 

немогућности коришћења 

информационих технологија; 

Током 

школске 

године 

Евиденција педагошког 

асистента, израђени 

приручници; 

припреме наставника, 

извештаји, планови, 

припреме наставника 

интернет страница и Фејсбук 

страница школе  

Израђени ИОП-и за 

све ученике који не 

показују довољан 

успех или су изнад 

просечних 

очекивања 

наставника; 

Укупно је израђено102 ИОП-а. 

Од тога ИОП1 за 60 ученика, 

ИОП2 37, ИОП3 за 5 ученика. 

Укупно у разредној настави 49, а 

у вишим разредима 53 ИОП-а.  

 

Током 

школске 

године 

Израђени ИОП-и и ревизије; 

припреме  и планови 

наставника 

Извршена припрема 

ученика за бољу 

адаптацију 

приликом преласка 

из првог циклуса 

образовања у други 

У четвртим разредима је одржан 

родитељски састанак уз посету 

стручног сарадника где је 

родитељима предочено које 

промене очеукују ученика у 

вишим разредима као и 

стратигије како могу успешно 

савладати нове изазове.  

Ученици четвртих разреда из 

четири објекта су се спојили у 

новоформирана одељења петих 

разреда. 

Одржан састанак наставника 

разредне наставе 4. разреда са 

наставницима предметне наставе 

у петом разреду ради бољег 

Почетком 

и током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Израђен флајер на тему. 

записник са родитељског 

састанка 
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упознавања састава ученика; 

- Наставници предметне наставе 

су у одељењима четвртих 

разреда одржали 6 часова 

упознавања са предметном 

наставом  

Реализовано иници-

јално, критеријумско 

и завршно тестирање 

ученика свих разреда 

и одељења (осим 

првих) 

- резултати разматрани на 

разредним и стручним већима; 

- на основу резутата планирана 

редовна и допунска настава 

Почетак 1. 

и 2. другог 

полугодиш

та и пред 

крај шк. 

године 

Датотека на Гугл диску са 

снимљеним специфика-

цијама тестова и анали-зом 

резултата, записници 

стручних већа када су 

анализирани резулати 

Током наставе на 

даљину, примена 

вршњачког учења 

као значајног 

методичког ресурса и 

помоћи ученицима у 

онлајн савладавању 

градива; 

дате препоруке 

ученицима како да 

уче /учење учења 

Ученици снимили презентације 

и видео-снимке о начинима 

употребе гугл , слања мејла 

путем телефона, те презентације 

о превенцији ширења вируса 

корона где се види техникама 

вршњачког учења приказује и 

функционално знање ученика; 

- Стручна служба је израдила 

презентацију Препоруке за 

учење и достављена је свим 

одељ.старешинама, а потом 

ученицима у гугл учионице, 

разматрана на часу 

одељ.старешине 

Прво 

полугодиш

те 2020. 

снимљене презентације, 

видео-записи, интернет 

страница школе, Јутјуб 

странице ученика, вибер 

групе одељења, гугл 

учионице 

Стручна служба 

израдила упитник за 

ученике којим је 

испитана подршка 

ученицима у учењу, 

њихова самосталност 

и радне навике, 

посебно током 

наставе на  даљину; 

резултати упитника 

као смернице за даље 

деловање 

Упитник је попунило 386 

ученика онлајн,   

- истакли смо следеће резултате 

анкете као информације на 

основу којих темељимо даље 

активности на побољшању и 

помоћи ученицима: 

1. Што се коришћења гугл 

учионице тиче, 10 ученика 

изјавило је да не уме да је 

користи и за још 45 ученика је 

потребна помоћ при коришћењу 

платформе. То је укупно око 

15% ученика којима већ и само 

коришћење платформе 

представља потешкоће. Око 40% 

ученика уме самостално да прати 

наставу и уради задатке, а за око 

10% ученика је потребна стална 

помоћ. За преосталих 50% 

анкетираних ученика помоћ је 

потребна понекад; 

2. пружање помоћи ученицима: 

резултати упитника показују да у 

току наставе на даљину помоћ 

пружају највише наставници, 

затим родитељи и најмање 

другови. Закључујемо да 

вршњачко  учење током 

Крајем 

новембра, 

почетком 

децембра 

2020. 

Упитник и рез ултати 

упитника 
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протекле школске године није 

било употребљено у 

задовољавајућој мери те да је 

израда презентација у којима 

ученици показују своје 

функционално знање само један 

од видова вршњачког учења који 

треба додатно развијати и 

проширивати како у гугл 

учионицама за допунску и 

додатну наставу, тако и у 

дискусијама путем проблемске 

наставе на часовима, ЧОС-у и у 

заједничким пројектима 

хоризонталног учења.     

Сарадња са Центром 

за социјални рад и са 

Интерресорном 

комисијом 

За 26 ученика контактиран 

Центар за социјални рад  путем 

дописа школе. Ове контакте 

реализовала је стручна служба у 

сарадњи са одељењским 

старешинама и директором и 

секретаром школе. У току 

школске године одложен је 

полазак у први разред за 13 деце 

(8 на српском језику и 5 на 

мађарском језику). 

 - Упућено је 33 захтева 

Интерресорној комисији од 

стране школе. 

Током 

школске 

године 

Дописи ЦСР, Захтеви ИРК 

Програм превенције 

вршњачког насиља 

оствариван 

континуирано путем 

ЧОС-а, часова 

грађанског 

васпитања, сарадње 

са стручном службм 

школе и школских 

пројектних 

активности; 

појачана дежурства 

наставног особља 

Програм су реализовале 

одељењске старешине у сарадњи 

са стручном службом, а део 

активности реализовали су 

стручни сарадници за време 

замена предметних наставника 

који су одсуствовали са наставе 

услед контакта или су били 

лично оболели од COVID-a 19; 

- Обележавање 2. дана 2. недеље, 
2. месеца –Дана безбедног 

коришћења нтернета је протекло 

занимљиво са припремљеним 

материјалима који су били 

корисни за колеге и занимљиви 

деци, од презентација до игрица 

и квизова; 

- Обележен Дан розе мајица – 

Дан борбе против вршњачког 

насиља 24. и 25. фебруара – 

учествовала сва одељења школе; 

дискусије на ЧОС-у о актуелној 

теми, као производ настала 

изложба порука вршњака о 

начинима ненасилне 

комуникације; 

- промоција стваралаштва 

Током 

школске 

године 

Извештаји наставника, 

стручних сарадника, 

директора, интернет и 

Фејсбук страница школе 
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ученика школе у оквиру ове теме 

гледањем ауторског и 

првонаграђеног филма ученика 

школе „Свирај, не малтретирај“, 

као и дискусија и поруци филма, 

и израђене поруке о борби 

против вршњачког насиља 

постављене на изложбу у школи. 
Школа учествовала у 

пројекту НАРНС-а 

„Унапређивање 

квалитета и 

праведности наставе 

на даљину” 

5 наставника, одељењских 

старешина у петим разредима 

прошло годину дана обуке 

НАРНС-а на дату тему и 

обезбедило ученицима 20 таблет 

raéunara за наставу на даљину 

Током 

2020/2021. 

школске 

године 

Учешће у пројекту путем 

онлајн предавања, домаћих 

задатака наставника; 

обезбеђени таблети 

Школа је као 

акредитовани Центар 

за талентоване 

ученике 

(Tehetségpont)  и 

чланица Мреже 

центара из Мађарске 

(MATEHETSZ) 

аплицирала на 

пројекте и остварила 

пројекат Графичка 

радионица „Одраз” 

Наставници ликовне културе 

заједно са пројектним тимом 

школе осмислили су пројекат 

Графичка радионица „Одраз” за 

који су средства освојили на 

конурсу „Подршка талентованој 

деци уметничким програмима“. 

Пројекат подржава 

Министарство за људске ресурсе 

Мађарске. 15 ученика је 

учествовало на радионицама које 

су организоване у школи и у 

сарадњи са институцијама у 

граду (Савремена галерија 

Суботица) и појединицима-

стручњацима у овој области; 

школа је из пројекта добила малу 

ручну штампарију и остали 

прибор потребан за рад; 

снимљен је филм о активностима 

и направљена изложба 

ученичких радова. 

Током 

школске 

године 

Интернет страница школе, 

Јутјуб канал школе, Фејсбук 

страница школе, изложба 

Школа се укључила у 

пројекат „Социјална 

инклузија и 

економско 

оснаживање ромске 

популације у 11 

општина у Србији”,  

у сарадњи са 

Форумом Рома 

Србије којем је 

партнер немачка 

организација 

Радничко - 

самарићански 

покрет. Пројекат 

финансира Немачка 

развојна банка у 

оквиру програма 

„Јачање социјалне 

инфраструктуре у 

- У  пројекту учествује педесет 

ученика ромске националности у 

објекту у Шабачкој улици, као и 

три учитеља 1.3, 2.3 и 2.4 

одељења по два пута недељено 

држе пројектне радионичарске 

допунске часове групама 

ученика који имају језичку или 

интелектуалну баријеру у 

савладавању градива. Радионице 

по договору заједно са 

учитељима пројектном 

наставном држе и наставници 

српског језика и стручни 

сарадници. 

од априла 

2021. 

Извештаји са радионица, 

објављене фотографије на 

интернет страници и на 

Фејсбук страници школе 
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општинама 

погођеним 

избегличком 

кризом”. 

Реализација 

школског спорта, 

спортских активости 

и програма 

усмереног на 

неговање здравих 

стилова живота – 

учешћем у 

пројектима 

подржаним од стране 

МПНТР и 

Министарства 

омладине и спорта: 

Ђак репортер и 

Здраво растимо 

 

-  Три ученика школе – 

репортера извештавају о 

спортским занимљивостима 

школе. Најбољи текстови и 

фотографије се објављују у 

дечијем листу „Пламенко”, у 

оквиру дневних спортских 

новина „Спортски журнал”, као 

и на страницама Савеза 

школског Спорта Србије. 

- Три ученика извештавала и о 

пројекту „Здраво растимо“ у 

нашој школи о прављењу 

јестивих букета. Наставница 

физичке културе била је 

координатор оба пројекта уз 

сарадњу са два наставника 

српског језика. 

Током 

школске 

године 

-Фејсбук страница школе, 

интернет страница школе, 

интернет страница 

Школског спорта Србије 

 Школа је била 

партнер у пројекту 

Града Суботица 

„Интеркултурализам 

и 

антидискриминација 

у Суботици” 

 - два наставника и директор 

школе осмислили су и остварили 

пројектне активности у виду 

обука и радионица за 30 

наставника 5 интеркултуралних 

суботичких основних школа, 

креирали дидактичку игру 

Интеркултурална слагалица и 

Интеркултурални приручник. 

Обуку је прошло и 6 наставника 

наше школе који су затим 

одржали радионице за око 

стотину наших ученика.  

Ученици такође учествовали у 

другом делу пројекта Града: У 

овом граду живе људи, на 

ликовном и литерарном 

конкурсу. 

-кроз овај пројекат одвијала са и 

сарадња са координаторима за 

ромска питања Града Суботица 

 од 

октобра 

2020. до 

маја 2021. 

Медији, интернет страница и 

Фејсбук страница школе 

Тим школе 

учествовао у 

Европској ноћи 

истраживача  

Четворо ученика – чланови 

астрономске секције уз помоћ 

ментора наставника технике и 

технологије представило је 

пројекат сликања планета ЦЦД 

камером 

26.11. 

2020. 

Медији, интернет страница и 

Фејсбук страница школе 

 Испитивање ставова 

родитеља о 

задовољству 

наставом и 

комуникацијом са 

наставницима током 

наставе на даљину – 

401 родитеља је испунио онлајн 

анкету  

- 90% сматра да школа подстиче  
- 99% је задовољно системом 
информисања родитеља, а 93% 

задржава то мишљење и након 

увођења наставе на даљину.  

Мај јун 

2021. 

Упитник и резултати 

упитника 
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резултати су нам 

смернице за даље 

деловање 

90% има искуство да су 

нсатввани увек спремни на 

сарадњу.  

- 85% је задовољно брзином 
решавања спорних ситуација 

- Већина комуницира у вибер и 
месенџер групама али постоји 

и комуникација један на један 

- По родитељима 60% ученика је 
наставу на даљину као редовну 

обавезу али се само 11% је 

допалоовај начин рада. 

Преостали ученици се нису 

снашли (19%) илли су чак 

избегавали и одбијали рад (11) 

- 75% родиеља сматра да 
ученици нису довољно 

самостални за овај вид учења и 

цез веће или мање помоћи 

родиеља деца не могу без 

застоја пратии наставу 

- 50% родитеља примећује развој 
дигиталних компетенција 

ученика 

- По родтељима њиховом детету 
су потребна детаљнија 

упутства (47%), допунска 

настава (31%), додатне изворе 

и нешто друго предлаже по 

11% родитеља 

Сарадња са 

Локалним тимом за 

борбу против 

трговине људима и 

НВО „Астра” из 

Београда 

Директор је са стручном 

службом и уз консултански рад 

стручњака из НВО „Астра“ – 

организације посвећене 

искорењивању свих облика 

експлоатације и трговине 

људима, посебно женама и 

децом, као и пружању подршке у 

потрази за несталом децом –  на 

Европски дан борбе против 

трговине људима, 18. октобра, 

израдио анкету за ученике 

виших разреда о опасностима 

које долазе из ове теме; 

анкетирани ученици о томе 

колико су на предавању 

научили; спроведено испитвање 

анализирао директор са 

стручном службом и израдио 

презентацију која је 

представљена јавности 16. 

октобра у сарадњи са Локалним 

тимом за борбу против трговине 

људима у Градској кући, чији је 

директор редован члан. 

Септембар 

и октобар 

2020. 

Медијски извештаји, 

интернет страница пколе 

Сарадња са За 23 ученика ромске 5. 10. 2020. Медији, интернет и Фејсбук 
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координаторима за 

ромска питања 

локалне самоуправе у 

циљу спречавања 

превременог 

напуштања 

образовног система 

од стране ромских 

ученика и са 

Едукативним 

центром Рома 

Суботица 

националости локална 

самоуправа донирала бесплатне 

уџбенике с циљем да не дође до 

превременог напуштања 

образовног система од стране 

ових ученика; 

- од стране Едукативног центра 

Рома Суботица 7 ученика је 

добило таблете за наставу на 

њихово име /не школа/ 

страница школе 

 Сарадња са Гете 

институтом из 

Београда 

Званично је потписана ове 

школске године уговором који 

предвиђа бесплатно полагање 

немачких језичких испита А1 и 

А2 и добијање дипломе Гете 

Института, донацију за 

опремање школе за потребе 

учења немачког језика, стручна 

усавршавања наставника 

немачког језика, одласке наших 

ученика у вишенедељне језичке 

кампове у Немачкој, учешће 

наших ученика у другим 

пројектима Гете Института итд. 

-44 ученика седмог и осног 

разреда положило А1 и А2 

немачки језички испит; школа 

добила донацију вредну 500 еура 

у виду ИКТ опреме. 

Током 

школске 

године 

Потписан уговор, потврде о 

положеном испиу, интернет 

страница и Фејсбук страница 

школе 

Сарадња са 

ловачким удружењем 

„Суботичка пешчара 

– Срндаћ – Келебија” 
са циљем 

освешћивања 

ученичке свести о 

потреби преузимања 

иницијатива за 

заштиту животне 

средине 

-Ученици подручног објекта 

Келебија слушали предавања 

ловачког удружења о очувању 

природе 

Током 

првог 

полугодиш

та 

Интернет страница и 

Фејсбук страница школе 

Сарадња са Градском 

библиотеком 

Суботица 

Учешће школе у акцијама 
Градске библиотеке (Читајмо 
гласно – обележавање 
Националног дана књиге, Квиз 
„Читам и скитам” – награђени 
ученици, Смотра рецитатора); 

 

Током 

школске 

године 

Интернет страница и 

Фејсбук страница школе, 

интернет странциа Градске 

библиотеке Суботица, 

извештаји наставника 

Сарадња са 

Националним 

саветом мађарске 

националне мањине 

Помоћ у опремању школе путем 
конкурса и ученичких учешћа на 
камповима у Мађарској – 
учествовало 10 ученика и 1 
наставник (Табор матерњег 

Током шк. 

године; 8-

13. 8. 2021. 

Интернет страница и 

Фејсбук страница школе, 

извештаји 
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језика) 
Сарадња са 

Удружењем 

просветних радника 

Мађара северне 

Бачке 

Додељује награде талентованим 

ученицима, где и наши ђаци 

конкуришу и партнерски са 

нашом школом организовало 

Међународно такмичење  - 

прошле године наша ученица 

освојила је награду за 

талентованог ученика; 

организовано и међународно 

такмичење из познавања 

мађарске историје у нашој 

школи – учествовала 4 наша 

ученика;   

У првом 

полугодиш

ту; 

такмичење 

у јуну 

2021. 

Интернет страница и 

Фејсбук страница школе, 

извештаји 

Освојен конкурс у 

Покрајинском 

секретаријату за 

образовање за 

подстицање 

ваншколских 

активности и 

промоције науке – 

пројекат 

Космопловом по 

ноћном небу 

-40 ученика учествовало у 

астрономском изучавању неба и 

небеских тела; три предавача 

(два наставника) 

 – сарадња са Астрономским 

друштвом Стардаст (предавач); 

-израђен албум усликаних 

небеских тела 

-због 

временски

х 

неприлика, 

планиране 

активност

и за 28. и 

29. август 

2021. 

померене 

на 10. и 11. 

септембар 

2021. 

Интернет страница и 

Фејсбук страница школе, 

извештаји 

Кутија поверења за 

мишљење ученика 

У Кутију поверења стигло је 12 

мишљења ученика, сви су 

успешно решени 

Током 

школске 

године 

Стручна служба школе 

Препоруке за бољу имплементацију циља: Подршка ученицима у учењу у складу са њиховим 

индивидуалним способностима и укључивање у живот школе, уз сарадњу са родитељима и локалном 

заједницом, а са циљем бољих постигнућа ученика 

 

1. наставити са укључивањем што више ученика у пројекте школе; 

2. наставити сарадњу са институцијама, организацијама, удружењима у циљу промоције учења, 

развијања компетенција и функционалног знања ученика; 

3. у околностима престанка пандемије COVID-19 интензивирати сарадњу са родитељима ученика са 

циљем бољих ученичких постигнућа (заједнички пројекти, акције, Школа за родитеље – разговори о 

важним темама за развој и постигнућа ученика итд.; 

4. наставити са осмишљавањем пројектних активности које унапређују живот школске и шире 

заједнице. 

 

Приоритетна област: 3.  Ресурси 

ЦИЉ: Улагање у простор у циљу стварања услова за безбедан боравак ученика и запослених и 

квалитетније наставе 
 

Редовно одржавање 

објеката  

Поправка крова на фискултурној 

сали, водоводни радови у 

кухињи у објекту на Путу Е. 

Кардеља, поправка 

ел.инсталације у објекту на 

Келебији; контрола 

громобранске инсталације, 

поправка крова и замена олука у 

централној здради и објекту у 

Током 

школске 

године 

Извештаји (финансијски, 

извештај директора...) 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 

249 

 

Шабачкој улици; молерски и 

паркетарски радови у 

учионицама централне школе; 

окречена цела фискултурна сала; 

остале текуће поправке; 

Завршетак пројектне 

документације 

завршетка и 

пренамене објекта Ц; 

добијене све потребне 

дозволе ресорних 

министарстава; 

МПНТР послало 

сагласност за 

завршетак објекта и 

упутило допис са 

назнаком да локална 

самоуправа треба да 

поднесе захтев 

Канцеларији за 

управљање јавним 

улагањима; стигао 

само усмени одговор 

из Локалног 

економског развоја 

да ће локална 

самоуправа то 

учинити. 

Завршена пројектна 

документација доњег и таванског 

дела незавршеног школског 

објекта; 

упућен захтев локалној 

самоуправи на основу дописа 

МПНТР о потреби конкурисања 

локалне самоуправе на пројекте 

Канцеларије за управљање 

јавним улагањима (због 

недостатка простора за 

обављање редовног образовно-

васпитног рада). 

Током 

школске 

године 

Постојећа пројектно-

техничка документација, 

допис МПНТР 

Пројекат ограђивања 

дворишта у објекту у 

Шабачкој улици – 

недостајућа средства 

Постојећи идејни пројекат и 

покренута грађевинска дозвола, 

но још увек није испуњена 

писмена сагласност бившег 

градоначелника о решавању 

овога питања; донацијом 

добијена два нова коша и у 

припреми обнова кошаркашког 

терена у дворишту објекта у 

Шабачкој улици   

Током шк. 

године 

Извештаји, дописи, 

документација 

Изградња 

мултифункционалног 

терена у дворишту 

централног објекта 

- Приводи се крају правни статус 

једне спорне парцеле на месту 

будућег терена; чека се судска 

одлука, затим ће се приступити 

изради плана и пратеће 

документације 

Током шк. 

године 

Документација 

Препоруке за бољу имплементацију циља: Ресурси  - улагање у простор у циљу стварања услова за 

безбедан боравак ученика и запослених и квалитетније наставе 

 

1. наставити у настојањима да се нађе материјално решење за изградњу ограде у Шабачкој улици ради 

безбедности ученика и наставника; 

2. наставити преговоре са локалном самоуправом ради слања нашег пројекта Канцеларији за јавна 

улагања, а потом и завршетку радова ради добијања нових учионица и несметаног одвијања образовно-

васпитног рада; 

3. по доношењу судске пресуде у вези са спорном парцелом, приступити изради пројектно-техничке 

документације мултифункционалног терена и поднети захтеве за доделу средстава. 
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

7..1. Сарадња са другим установама 

7.2.. Сарадња са родитељима 

 7.2.1.Резултати анкетирања родитеља о сарадњи породице и школе  

 7.2.2. Активности Клуба за родитеље и наставнике 

 

7.2.3.  Школски маркетинг 

7.2.4.  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 – Домом здравља 

Суботица (Диспанзер за децу,  Патронажна служба, Развојно саветовалишпте...), 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, Црвеним крстом 

(настављена је сарадња и са суботичким Црвеним крстом, учествовали смо у сабирним акцијама, примили 

предаваче из ЦК и средње медицинске школе, учествовали на ликовним конкурсима...).  Постоји сарадња са 

националним саветима националних мањина који су заступљени у нашој школи (Мађари, Буњавци, Роми) 

размењујемо информације, укључујемо се у њихове активности и добијамо донације (најчешће наставна 

средства за ученике). 

Школа има добру сарадњу и са Зоолошким вртом који је ове шк. године због пандемије морао да изостане, 

као и посете досадашњим партнерима школе: Дечјем позоришту, Народном позоришту, Позоришту 

„Кosztolányi Dezső, Градском музеју. Са Градском библиотеком остварена је онлајн сарадња учешћем 

ученика на рецитаторском такмичењу у организацији Библиотеке, као и учествовњем у квизу „Читам и 

скитам) и у акцији „читајмо гласно“, и „ „дан књиге“.  

Сарађујемо са Локалном самоуправом, Покрајинским секретаријатом за образовање, Градском управом-

Секретаријатом за друштвене делатности,  са МПНТР- Школском управом у Сомбору и просветним 

саветницима у Суботици. 

Сарадња са Гете институтом из Београда у оквиру PASCH-( партнерске школе за учење немачког језика) 

пројекта, омогућило је и ове године да 44 ученика седмог и осног разреда положило А1 и А2 немачки језички 
испит у Гете инстиуту у Београду; школа добила и донацију вредну 500 еура у виду ИКТ опреме. 
Школа „Сечењи Иштван” је од 2003. до данас домаћин окружног и републичког такмичења из мађарског 

језика.  

Школа је била домаћин манифестација, такмичења, семинара што је описано у календару значајних 

активности.  

Добра је сарадња успостављена са основним и средњим школама у Суботици и у Војводини, са 

Предшколском установом Наша радост, са школама из Сегедина, Арада и Темишвара (ЕУРО регионална 

сарадња). 

И ове године је реализована сарадња са Учитељским факултетом на мађарском језику у Суботици, ту се 

одвија стручна пракса и методичка припрема, хоспитовање студената, а ученици нижих  разреда на 

мађарском језику су укључени у пројекте учитељског факултета. 

У оквиру сарадње са ОЕБС-ом и Национанлим саветом саветом мађарсеке националне мањине запослени 

наше школе су учествовали у припреми часова за потребе наставе на даљину. 

Хронолошки преглед сарадње школе са институцијама локалне заједнице је евидентиран у оквиру 

календара значајних активности. 

 

7.2. Сарадња са родитељима у 2020/2021. години 
 

Сарадња породице и школе доводи родитеље у ситуацију која их активира на пољу интересовања за 

педагошку делатност, пружа им увид у рад школе, као и резултате васпитно-образовног рада. Сарадња 

родитеља и одељењског старешине треба да буде заснована на принципима демократичности, посебно на 

учешћу родитеља у образовно-васпитном процесу и доношењу одлука које се тичу њихове деце. 

Равноправност, аутентичност и узајамно поштовање остварују се уважавањем демократских процедура и 

принципа: права на избор и одлуку, одговорности, толеранције, усаглашавања и  и поштовања правила и 

норми понашања. 

Сарадња школе и родитеља ове школске године се није одвијала уобичајеним  активностима, 

отвореним даниима, родитељским састанцима и заједничким акцијама). Због забране окупљања изостала је 

„Школа за родитеље” – програмска активност школе на развијању што боље сарадње родитеља и школе 

путем трибина и других заједничких активности. 
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Ипак, реализација наставе у условима пандемије, учинило је наставу транспарентнијом, а 

комуникацију интензивнијом него икад. За време комбиноване наставе више од 50% наставе, а за време 

наставе на даљину цео процес наставе се одвија преко платформе у дому ученика пред очима родитеља. 

Комуникација у Вибер или Месинџер ггрупама родитеља са наставницима, је такође учесталија, краћа, 

бржа.Уместо родитељских састанака, рдитељи су контунуирано  обавештени о току и динамици 

активности.  

Подршка родитељима да развију родитељске компетенције и подршка деци као ученицима којима је 

било који вид подршке потребан а школа има адекватне ресурсе, организује се током радних дана и часова 

и ван плана активности а у односу на потребе. Сарадња породице и школе се одвија и код израде ИОПа 

подршке за ученике којима је неопходна подршка.  

Kомуницирање – планирање и примена ефикасних и ефективних облика двосмерне комуникације и 

дечјем напредовању се свакодневно негује и примењује са родитељима и породицом ученика.  

 

7.2.1.Резултати анкетирања родитеља о сарадњи породице и школе током 2020/2021. године  
 

У школској 2020/2021. години родитељи су анкетирани у јуну на тему „Сарадња школе и породице”. 

Постојала је потреба да се унешто одступи од досадашњих форми испитивања мишљења родитеља о 

сарадњи породице и школе с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију и на прелазак школе на 

наставу на даљину у дужем временском периоду током школске године.  

На основу резултата које смо добили анкетирањем родитеља (n = 401) у вези са сарадњом добијени 

су следећи резултати:  

 

Већина испитаника на основу искуства сматра да школа у потпуности (58%) подстиче сарадњу са 

родитељима/старатељима, а 32% се делимично слаже.  
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У нашој школи родитељи/старатељи су се изјаснили да су добро информисани о активностима 

школе путем порука/обавештења од стране одељењског старешине као и електронским путем (сајт, Фејсбук 

страница). (76% се слаже у потпуности, 23% делимично). 
 

 
 

Ситуација изазвана пандемијом, односно прелазак на комбиновану наставу и наставу на даљину, 

није изазвала никакве потешкоће у вези са информисањем родитења/старатеља о напредовању ученика, на 

шта указује и висок број датих позитивних одговора (93%).    
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Добру сарадњу родитеља/старатеља и школе презентују и цифре добијене путем анкетирања. 90%  

доживљава да су учитељи и наставници спремни на кооперацију у било које доба.   

 

 
 

 
Током пандемије ова сарадња се одвијала углавном на групном нивоу и то на Вибер, Месинџер и 

другим групама (78%) и друштвеним мрежама, али се показала и потреба за комуникацијом „један на један“ 

(21%) путем осталих електронских платформа и мобилних телефона. Нема таквих (0%) који нису 

комуницирали. 
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Комбиновану наставу и наставу на даљину већина деце је прихватило (60%) као редовну школску 

обавезу, 11% је показало велико интересовање за овакав облик рада, док се 29% није добро снашло у овом 

начину рада и показало је отпор према учењу или је избегавало обавезе. 

 

 
 

 
 Систем учења на даљину је показао да постоји проблем радног осамостаљивања ученика у 

обављању школских радних обавеза, пошто 75% испитаника је сматрало да без подршке одрасле особе дете 

не би било у стању да без потешкоћа  усвоји предвиђене наставне садржаје. Само 25% родитеља/старатеља 

сматра да овакав облик рада не узрокује никакве потешкоће у праћењу наставе.  
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На питање, да ли родитељи/старатељи сматрају да је овај облик рада унапредио сарадњу са школом 

дистрибуција резултата према трострукој скали је скоро једнака, с тим да њих 33% примећује побољшање, а 

38% не констатује никакву промену у том односу.  

 

 
 
 

Половина родитеља/старатеља сматра да су деца унапредила поједине вештине и способности током 

прошле школске године, док 41% не мисли исто. 
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По запажању родитеља, време проведено у изради задатака добијених од наставника код 15% 

ученика је потрајало мање од сат  времена, док у 38% случајева време за израду је било до 2 сата.  До 3 сата 

је радило 25% ученика, а остали (12% - од 3 до 4 сата, 10% - 4 сата или више) су се ангажовали са израдом 

радних обавеза много више. 

 

 
 

 

 

Према мишљењу већине анкетираних родитеља, деци би била потребна детаљнија наставничка 

упутства (47%), док 31% сматра да би томе највише допринео допунски рад. 11% родитеља/старатеља 

одговара нешто друго што је најчешће жеља да се ученици врате у школу на непосредну наставу са 

часовима од 45 минута. 
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Задовољство брзином решавања појединих спорних ситуација доказало се добрим (53% - у 

потпуности су задовољни, 32% - делимично су задовољни), односно школа и наставни кадар су, према 

процени родитеља, спремни да делују што ефикасније и у што краћем временском року.  3% родитеља је 

незадовољно, а преосталих 12% није имало такво искуство. 

 

 
 

 

59% анкетираних родитеља/старатеља укључује се у рад школе преко представника Савета 

родитеља, 13% као члан одређеног школског Тима, док 28% на друге начине, као посећивање родитељских 

састанака, праћење порука и упутства добијених од стране школе и учествовање у радионицама (пре 

пандемије) итд. 

 

 
 

На предлог у анкети који захтева одговор отвореног типа: У односу на тренутну ситуацију, 

предложите који вид активности би поспешио сарадњу школе и родитеља, већина одговора изражава 

жељу да се све врати на старо, на непосредну наставу у школи.  
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Скоро половина (49%) испитаника сматра, да овај вид истраживања може допринети бољем 

квалитету рада школе и комуникацији између школе и родитеља, док само 12% њих сматра супротно.  

 

 
 

 
Процена квалитета сарадње родитеља и школе у периоду наставе на даљину показује следеће резултате: 

• Школа подстиче сарадњу са родитељима (58%); 

• У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима школе (76%); 

• Током комбиноване наставе и наставе на даљину били су доступни учитељи/наставници за 

консултације и информације о напредовању детета (93%); 

• Кад год је потребно, одељењски старешина/учитељ је спреман на сарадњу са 

родитељима/старатељима (90%); 

• Комуникација за време учења на даљину се одвијала углавном путем Viber и Facebook итд. група 

(78%); 

• Деца су прихватила комбиновану наставу и наставу на даљину (60%) а своје школске обавезе су 

одрадили уз малу помоћ родитеља (54%); 

• 38% родитеља сматра да настава на даљину није унапредила сарадњу школе;  

• Родитељи су утиска (50%) да су деца поједине вештине и способности унапредила у протеклом 

периоду; 

• Ученицима су за испуњавање радних обавеза током дана потребна од 1 до 2 сата (38%) и детаљнија 

упутства наставника за учење (47%); 

• Родитељи/старатељи су у потпуности задовољни са брзином решавања спорних ситуација 

пријављених школи и наставном кадру (53%) и углавном се укључују у рад школе путем Савета 

родитеља (59%); 

• Испитаници сматрају да овај вид истраживања може допринети бољем квалитету рада школе и 

комуникацији између школе и родитеља. 

 

Допринос овог истраживања је потврда да су правовремена комуникација и добра сарадња школе и 

родитеља постојали као ресурс и пре пандемије, а да се настављају и у доба учења на даљину; негативан 

тренд исказује се код процене ученичке самосталности и компетенција за учење на даљину, односно 

аутономије која се овим обликом рада од њих очекује. Према процени анкетираних родитеља (n = 401), 11% 

сматра да се њиховој деци, а нашим ученицима, овај начин рада допада и са вољом извршавају задатке. 

Новим истраживањем расветлило би се у ком степену се родитељи слажу са својом децом у вредновању 

шта је за њих боље - настава на даљину или непосредна настава у школи.  
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7.2.2. Клуб родитеља и наставника за шк. 2020/21 годину  
 

 Преко Клуба за родитеље и наставнике наставила се пракса шивења маски за социјлно 

угоржену децу као хуманитарну заједничку акцију. Више састанака није било због епидемије као ни 

укључивање у друге активности јер су укључивале окупљање.  

 Преко НАРНСА смо укључени у пројекат „Унапређивање квалитета и праведности 

наставе на даљину“ где је школа добила 21 таблет-рачунара који се дају социјално угроженим ученицима 

на коришћење за потребе наставе на даљину.  

 

7.3.  Школски маркетинг 
 

Школа настоји да све своје активности и сарадњу са другим институцијама и организацијама промовише на 

различите начине. Један вид је објављивање вести о активностима, пројектима и сарадњи путем школске 

интернет странице и званичен Фејсбук странице школе. Такође, школа презентује своје активности и путем 

средстава јавног информисања. Сарадња се и ове школске године остваривала са ИК Magyarszó и 

Националним саветом мађарске националне мањине поводом промоције дечјих часописа и културе читања; 

портали Subotica.com, Subotica.info, Gradsubotica.co.rs и други пропратили су активности школе, као и 

локалне радио и тв станице (Pannon RTV, ТВ Суботица итд.), штампани медији (Мађарсо, Хетнап...), а о 

појединим пројектима и активностима, као и актуелним темама кроз интервју директора школе извештавао 

је и Радио Телевизија Војводине. 

Од запаженијих извештавања о раду и активностима школе можемо издвојити медијско извештавање о 

нашим талентованим ученицима у рубрици „Они долазе“ на онлајн проталу Subotica.com, затим 

извештавање свих локалних медија и РТ Војводине о одржаној трибини наше школе са Локалним тимом за 

борбу против трговине људима и презентацији спроведеног истраживања у нашој школи, о оствареном 

пројекту графичке радионице „Одраз“ наше школе као Центра за таленте регистрованог у Мађарској, о 

промовисању читања дечјих часописа у школи кроз сарадњу са Издавачком кућом Magyarszó и 

Националним саветом мађарске националне мањине, о одржаним такмичењима у нашој школи (такмичење 

из мађарског језика и језичка културе, Међународно такмичење из познавања мађарске историје итд.), као и 

изјаве директора, ученика и родитеља школе поводом актуелне пандемијске ситуације и организације 

наставе у измењеним условима због пандемије вируса корона. Више прилога објављено је у Вестима – 

Híradó и у емисији  Közügyek Pannon RTV-a. 

О раду школе и активностима ученика извештавали су и ученици-репортери у пројекту „Ђак-репортер”, а 

најбољи текстови и фотографије су објављени у дечјем листу „Пламенко” у оквору спортских новина 

„Спортски журнал”, као и на страницама Савеза школског спорта Србије. 

 Програм школског маркетинга подразумева и праћење и извештавање о активностима организованим у 

школи, вођење и ажурирање школског сајта, израду школског електронског летописа и благовремено 

обавештавање и информисање ученика, родитеља и сарадника у локалној средини, што је у школској 

2020/2021. години и остварено. 

7.4.  Активности ученика и школе у пројектима локалне и шире заједнице, друштвено 

корисне активности 

         ПРАЗНИЦИ које смо обележавали сваке године, као и радионице попут Сунчане јесени живота, 

представе за Божић ове шк. године нису могли бити обележени због актуелне пандемије вируса корона, као 

ни радионице са родитељима (ручни рад, предавања о обичајима...). Остварен је маскенбал, као и израда 

маски, испраћај зиме, но не заједничким активностима као увек до сада на нивоу објеката, већ по 

одељењима, опет због пандемије вируса корона. 

НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 27. и 28. новембра 2020. Школа је и ове године учествовала са тимом од 5 ученика 

који су под менторством наставника техничког и информатичког образовања Тибора Јесенског направили 

спој астрономије, геoграфије, физике и информатике. Представили су сликање Месеца и планета ЦЦД 

камерама. 
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ПРОЈЕКТНА НЕДЕЉА  У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „ИВАН САРИЋ” – 28. 5. 2020. – учешће нашег тима 

од два ученика под вођством наставника ментора Кристине  Динчић и Тибора Јесенског. Тема њиховог рада 

је „Приказ рада радио пријемника (са соларних ћелија)“ и освојили су друго место. 

 ПРОЈЕКАТ „ТЕНИС У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА“  се наставило и у овој школској години, тренинге и 

даље води наставник Шандор Јухас за ученике првог циклуса. За тренинге је пројектом обезбеђена опрема – 

лопте, рекетии и мреже. 24 ученика 3. разреда је успешно савладао уводни ниво и добили диплому 

Тениског савеза Србије. 

ПРОЈЕКАТ „СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ РОМСКЕ 

ПОПУЛАЦИЈЕ У 11 ОПШТИНА У СРБИЈИ”,  у сарадњи са Форумом Рома Србије којем је партнер 

немачка организација Радничко-самарићански започет је крајем школске  2020/2021. И завршава се наредне 

школске године, у априлу месецу 2022. године.. Овај програм покрет донеће већи подстрек деци ромске 

популације који похађају ниже разреде у објекту у Шабачкој. Реализују се часови и радионице за развој 

комуникације, графомоторике, самосталности . Пројекат финансира Немачка развојна банка у оквиру 

програма „Јачање социјалне инфраструктуре у општинама погођеним избегличком кризом“. А реализује се 

у три одељења по два пута недељено држе пројектне радионичарске допунске часове групама ученика који 

имају језичку или интелектуалну баријеру у савладавању градива. 

Пројекат НАРНС-а (Национална асоцијација родитеља и наставника Србије) „Унапређивање квалитета 

и прaведности наставе на даљину“ у оквиру којег је школа добила 20 таблета који су се давали на 

коришћење социјално угроженим ученицима, а наставници су током целе школске године похађали обуке и 

израђивали дигиталне материјале. 

 „ЗДРАВО РАСТИМО“ – пројекат МПНТР и Савеза за школски спорт Србије. Пројекат је спровела 

наставница физичког издравственог васпитања Маја Прћић са генерацијом ученика седмог разрееда. Кроз 

различите едукативне и искуствене активности су ученици унапредили знања, вештине и ставове о 

одговорном односу према здрављу, са нагласком на физичким активностима и на здравој исхрани. Пројекат 

је на занимљив начин завршен давањем здравих поклона – букета од воћа и поврћа за девојчице за 8. март. 

 „ЂАК РЕПОРТЕР“ – пројекат МПНТР, на конкурсу је прво место добила репортажа о завршној 

активности пројекта „Здраво Растимо“. Чланак је објављен у спортском журналу. 

 ГРАФИЧКА РАДИОНИЦА „Tükörkép – Одраз“. Школа, као акредитовани центар за таленте конкурисао 

и добио је на конкурсу „Подршка талентованој деци уметничким програмима“. Пројекат подржава 

Министарство за људске ресурсе Мађарске, извештавали су и медији. У оквиру ове радионице ученици су 

се упознали са техником гравирања линолеума, посетили су штампарију и имали онлајн радионице, 

штампали су на папир и на текстил. Пројекат су водиле наставнице ликовне културе Симонида Ђорђевић и 

Лаура Шандор.  

 ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗАМ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА У СУБОТИЦИ – у пројекту локалне 

самоуправе директор и двоје наставника креирали радионице-обуке за 30 наставника пет интеркултуралних 

школа и израдили интеркултуралну слагалицу и приручник; велики број ученика учествовао и награђен на 

конкурсу „У овом граду живе људи“ у склопу овога пројкета.  

 

 

УЧЕШЋЕ НА НАЦИОНАЛНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ТЕСТИРАЊИМА 

 

 Шк. 2020/2021. године школа није учествовала ни на једном националном и међународном 

тестирању. Планирано је било учешће Србије на PISA тестирање истивремено са пробним завршним 

испитима, али је и то било одложено због пандемије COVID-19. 

  Резултати ТИМСС истраживања у којем је учествовала наша школа у 2019. години са тадашњим 

одељењем 3.2   објављени су тек децембра 2020. године и достављени школи. Они су доступни на:  

https://www.ipisr.org.rs/images/pdf/PrezentacijaTIMSS2019_08122020_FINAL.pdf 

https://www.ipisr.org.rs/images/pdf/PrezentacijaTIMSS2019_08122020_FINAL.pdf
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 https://www.ipisr.org.rs/images/pdf/Timss-zvestaj.pdf 

 
Резултати се односе на Србију, а не на појединачне школе. Из обимног извештаја издвајамо неколико 

најважнијих информација као анализу коју смо извршили 2021. на основу достављених резултата 

ТИМСС истраживања: 

 

Математика 

Ученици четвртог разреда из Србије остварили су 508 поена на тесту из математике што је статистички 

значајно више у односу на просек TIMSS скале који износи 500 поена. 

Кад се упореде последња два циклуса TIMSS 2015 и 2019, дошло је до статистички значајног пада у 

постигнућу из математике за 10 поена. Нема разлика између девојчица (509) и дечака (507) из Србије. 

 

Природне науке 

Ученици из Србије остварили су 517 поена на тесту из природних наука што је статистички значајно више у 

односу на просек TIMSS скале који износи 500 поена. Тренд анализа показује да се постигнуће ученика из 

природних наука статистички значајно не мења кроз три циклуса. 

 

Подаци о кућним ресурсима за учење и просечном постигнућу ученика из Србије, региона и на нивоу 

међународног просека. 
 

https://www.ipisr.org.rs/images/pdf/Timss-zvestaj.pdf

