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Стручни актив за развојно планирање 

 

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 

реализаци

је 

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 

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. 

Током 

школске 

године 

Уверења наставника о 

похађаним обукама, 

семинарима, вебинарима 

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 

Наставници израђују различите 

садржаје за онлајн презентације, 

провере знања, те израђују 

статистичке податке оцењивања 

и остале податке за потребе 

Током 

школске 

године 

Израђени наставни 

електорнски материјали, 

презентације, контролни 

задаци у гугл 

учионицама; снимљени 



задацима и 

активностима 

  

школе применом својих 

стечених информатичких 

компетенција 

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 

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 (предмети: 

Српски као нематерњи језик  и 

Мађарски језик-матерњи) 

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 

одржан.  

Током 

школске 

године 

Извештај ментора; 

Извештај комисије о 

савладаности програма 

увођења приправника у 

посао. 

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 

Наставници су по већима 

израђивали планове, договарали 

се око израде дидактичког 

материјала и презентација како 

Током 

школске 

године 

Припреме наставника; 

примери добре праксе на 

страници школе и 

званичној Фејсбук 

страници школе; 



угледног/огледног 

часа; 

- израда 

електронског 

каталога припрема 

огледних и угледних 

часова (примери 

добре праксе); 

постављање 

припремљених 

презентација на 

интернет страницу 

школе 

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. 

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 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 

Због актуелне пандемије COVID-

19 (скраћени часови, подељена 

одељења) у овој години је мањe 

било могуће посветити се овом 

циљу. 

Током 

школске 

године 

 



свакодневним 

животом) 

Тематско повезивање 

разредне и предметне 

наставе и планирање 

и припремање часова 

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, света око нас – неке 

од тема: Чему нас учи природа, 

Дигитални свет, Рециклажа, 

Послови око куће итд. 

- у другом циклусу астрономска 

секција, пројекат „Здраво 

растимо”, Недеља планете Земље 

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. 

Током 

школске 

године; 

пројектна 

допунска 

настава од 

априла 

2021. 

Извештаји наставника; 

извештаји са радионица, 

интернет и Фејсбук 

страница школе 

 

У циљу подстицања 

функционалног 

знања ученика 

одржане обуке за 

наставнике о 

2 обуке о формативном 

оцењивању испратило 60 

наставника у циљу 

континуираног давања 

повратних информација 

ученицима о њиховим 

Октобар -

новембар 

2020. 

Извештаји о стручном 

усавршавању, Ес 

дневник, педагошка 

документација 

наставника 



формативном 

оцењивању 

постигнућима и сугестија како 

да своје знање унапреде.   

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 

са 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 

десетодневни 

програм за ромске 

ученике-будуће 

прваке учења 

српскога језика – 

језика наставе и 

припреме за школу у 

сарадњи са 

педагошким 

асистентом 

Пошто је у периодиу у коме се 

овај програм реализује још 

важило правило да се настава не 

изводи у школу, програм није 

реализован у реализацији 

програма у односу на њихове 

сазнајне и развојне потребе. 

Август 

2020. 

Припреме наставника, 

извештаји наставника, 

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 

упознавања састава ученика; 

- Наставници предметне наставе 

су у одељењима четвртих 

разреда одржали 6 часова 

Почетком 

и током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Израђен флајер на тему. 

записник са родитељског 

састанка 



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 учионица, 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 

Крајем 

новембра, 

почетком 

децембра 

2020. 

Упитник и рез ултати 

упитника 



другови. Закључујемо да 

вршњачко  учење током 

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 

Током 

школске 

године 

Извештаји наставника, 

стручних сарадника, 

директора, интернет и 

Фејсбук страница школе 



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 

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 

рачунара 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  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 

од априла 

2021. 

Извештаји са радионица, 

објављене фотографије на 

интернет страници и на 

Фејсбук страници школе 



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 

избегличком 

кризом”. 

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. 

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 

 од 

октобра 

2020. до 

маја 2021. 

Медији, интернет 

страница и Фејсбук 

страница школе 



ликовном и литерарном 

конкурсу. 

-Кроз овај пројекат одвијала са и 

сарадња са координаторима за 

ромска питања Града Суботица. 

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 – 

резултати су нам 

смернице за даље 

деловање 

- 401 родитељ је испунио онлајн 

анкету:  

- 90% сматра да школа подстиче 

сарадњу са родитељима;  

- 99% је задовољно системом 

информисања родитеља, а 93% 

задржава то мишљење и након 

увођења наставе на даљину; 

90% има искуство да су 

наствници увек спремни на 

сарадњу; 

- 85% је задовољно брзином 

решавања спорних ситуација; 

- Већина комуницира у Вибер и 

Месинџер групама али постоји 

и комуникација један на један. 

- По родитељима, 60% ученика 

је наставу на даљину 

прихватило као редовну 

обавезу, али се само 11% 

ученика допао овај начин рада. 

Преостали ученици се нису 

снашли (19%) по мишљењу 

родитеља, или су чак 

избегавали и одбијали рад (11) 

- 75% родиеља сматра да 

ученици нису довољно 

самостални за овај вид учења и 

без веће или мање помоћи 

родитеља деца не могу без 

застоја пратити наставу; 

- 50% родитеља примећује развој 

дигиталних компетенција 

ученика; 

- По мишљењу родитеља, 

њиховом детету су потребна 

детаљнија упутства (47%), 

допунска настава (31%), 

адодатне изворе и нешто друго 

Мај јун 

2021. 

Упитник и резултати 

упитника 



предлаже 11% анкетираних 

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 су 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 

координаторима за 

ромска питања 

локалне самоуправе у 

циљу спречавања 

превременог 

напуштања 

образовног система 

од стране ромских 

ученика и са 

Едукативним 

центром Рома 

Суботица 

За 23 ученика ромске 

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/. 

5. 10. 2020. Медији, интернет и 

Фејсбук страница школе 

 Сарадња са Гете 

институтом из 

Београда 

Званично је са Гете институтом 

Београд 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 

Током 

школске 

године 

Потписан уговор, потврде 

о положеном испиу, 

интернет страница и 

Фејсбук страница школе 



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. 

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 – 

мађарског језика). 

Током шк. 

године; 8-

13. 8. 2021. 

Интернет страница и 

Фејсбук страница школе, 

извештаји 

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 

-40 ученика учествовало у 

астрономском изучавању неба и 

-због 

временски

х 

Интернет страница и 

Фејсбук страница школе, 

извештаји 



образовање за 

подстицање 

ваншколских 

активности и 

промоције науке – 

пројекат 

Космопловом по 

ноћном небу 

небеских тела; три предавача 

(два наставника) 

 – сарадња са Астрономским 

друштвом Стардаст (предавач); 

-израђен албум усликаних 

небеских тела 

неприлика, 

планиране 

активност

и за 28. и 

29. август 

2021. 

померене 

на 10. и 11. 

септембар 

2021. 

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 

Шабачкој улици; молерски и 

паркетарски радови у 

учионицама централне школе; 

окречена цела фискултурна сала; 

остале текуће поправке. 

Током 

школске 

године 

Извештаји (финансијски, 

извештај директора...) 

Завршетак пројектне 

документације 

завршетка и 

пренамене објекта Ц; 

добијене све потребне 

дозволе ресорних 

Завршена пројектна 

документација доњег и таванског 

дела незавршеног школског 

објекта; 

упућен захтев локалној 

самоуправи на основу дописа 

Током 

школске 

године 

Постојећа пројектно-

техничка документација, 

допис МПНТР 



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. 

МПНТР о потреби конкурисања 

локалне самоуправе на пројекте 

Канцеларије за управљање 

јавним улагањима (због 

недостатка простора за 

обављање редовног образовно-

васпитног рада). 

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. 

 

Председник Стручног актива за развојно планирање: 

Снежана Глигорић 

 

 


