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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД” МАЧВАНСКА 

МИТРОВИЦА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

 Образовно - васпитни  рад у основној школи “Добросав Радосављевић Народ” 

почео је 1.09.2017.године и одвијао се према Наставном плану и програму прописаном 

од стране Министарства просвете Србије. Настава је трајала до 22.12.2017.године.  

 Материјалне, педагошке и остале припреме за почетак школске године извршене 

су током летњег распуста у складу са  материјалним могућностима школе. 

 Школа “Добросав Радосављевић Народ” у Мачванској Митровици има шест 

издвојених одељења. Као осморазредне раде школе у Мачванској Митровици, Равњу и 

Ноћају, док су у Засавици I, Засавици II, Салашу Ноћајском и Раденковићу  

четвороразредне. У Засавици II радило се у комбинацији I-III разред, II и IV разред, у 

школи у Раденковићу  комбинација I-III, II-IV и Равњу I-III , II-IV разред комбинација. 

У Засавици 1 радило се у комбинацији I-III , док су други и четврти разред радили 

самостално. Школа у Салашу Ноћајском радила је у чистим одељењима. У свим 

одељењима школе радило се у две смене, сем одељења школе у Засавици I, Засавици II 

и Раденковићу где се рад одвијао само у преподневној смени. 

 Преподневна смена почињала је са радом у 7,30 у свим издвојеним одељењима 

школе, као и у матичној школи. Поподневна смена почињала је са радом у 13 сати у 

издвојеним одељењима, док је у матичној школи почињала у 13,15. 

   

 У току полугодишта набављена су следећа наставна средства: 

 

 Уџбеници за децу у инклузији -18 уџбеника ( средства Министарства 

просвете) 

 Полугодишња претплата на «Политикин забавник» и «Мали забавник» 

(средства Министарства просвете) – укупно за прве две ставке 25550,00 

динара 

 Лектире за ученике ( купљено 89 наслова за 58 хиљада динара уз подршку 

Министарства просвете) 

 

У новембру 2017. године почели су завршни унутрашњи радови на новом 

објекту школе ( грејање, подови, санитарни чворови, прикључење воде, струје и 

канализације. Стигао је део намештаја ( школске клупе, столице, полице за 

библиотеку).  

Рачунарска опрема за потребе школе  набављена је средствима Покрајинског 

секретеријата . 

Школа је конкурисала за опремање комплетаног намештаја за нову школу. 

У школи у Ноћају извршена је санација крова школске зграде средствима 

Покрајинског секретеријата.  

 Уз помоћ спонзора саниран је кров у школи у Равњу. 

 

Школске 2017/18.године на реализацији образовно-васпитног програма ради 

следећи број радника: 

 

17-професора разредне наставе 

7-наставника разредне наставе 

5-наставника предметне наставе 

43-професора предметне наставе 

1-директор са високом  СС   

3-помоћника директора који раде у настави (3 са ВСС) 
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1-педагог са високом стручном спремом 

1-психолог са високом стручном спремом 

2-библиотекара (1 са  ВШС, 1 са ВСС) 

1-секретар са високом стручном спремом 

1-књиговођа са вишом стручном спремом 

1-благајник са ССС 

1 административни радник ССС 

4-домара-ложача 

14-помоћних радника 

1  куварица 

1 сервирка 

2 вероучитеља са ВСС 

1 предавач ромске наставе ССС 

 

Велики број радника су путници и раде у више места, али није било већих про-          

блема да стигну на наставу. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

 Од почетка школске 2017/18.године ради  се по јединственом наставном плану и 

програму Министарства Републике Србије. Наставни процес је реализован кроз 17 

наставних недеља односно 81  наставних дана  за ученике I-VIII разреда.  

 Настава је почела 01.09.2017.године, а завршена 22.12.2017.године.  

 Током полугодишта реализоване су предвиђене образовно васпитне области. 

Због почетка припреме терена и изградње нове школе од 15.априла 2016. године 

настава физичког васпитања ( 1-8.разред ) и настава изабраног спорта реализује се са 

измењеним садржајем у школском дворишту и кеју. Такође, настава техничког и 

информатичког образовања је реализована у редовним учионицама пошто је кабинет 

срушен. 

 На почетку школске године било је уписано 778 ученика распоређених у 48 

одељења од I-VIII разреда, а на крају првог полугодишта школа има  758 ученика. 20 

ученика је отишло из школе током полугодишта због промене места пребивалишта. 

 У току школске године обележени су следећи датуми: 

 

 01.09.2017.г. – Свечани пријем првака 

          

 Октобар : - Дечја недеља ( прва недеља у месецу) 

 

2.10.2017. ПОНЕДЕЉАК 

I – IV разред  „Деца деци“ ( поклон другу ) – порука, поклон или слаткиш 

3.10.2017. УТОРАК 

I – IV разред  Израда играчака на нивоу ОЗ уз помоћ  бака 

 

4.10.2017. СРЕДА 

I – IV разред  Пријем  првака у Дечји савез 

5.10.2017. ЧЕТВРТАК 

I – IV разред  ЧОС „Имамо госта“...причала ми моја бака... ( трећи час) 
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6.10.2017.ПЕТАК 

I – IV разред  Традиционалне игре (такмичењеу традиционалним дечјим играма ): 

Жмурка, Скакање у џаковима, Школице, Потезање конопца, Шуге, Пошто секо млеко, 

Коларићу Панићу, Ринге, Ринге Раја... 

 

Октобар: „Светска недеља дојења“-награђен рад Двоштански Наташе 6-4. 

 Трећа недеља октобра- учешће у кампањи „Октобар, месец правилне исхране“ 

(награђен рад ученице Исидоре Гроздановић 7-6) 

 Учешће на међународним ликовним конкурсима јапанске амбасаде у Београду: 

„Светлост дома“  и  „Разлике у култури и изгледу“. Ликовни радови су послати у Јапан. 

  

 Новембарски дани Града Сремска Митровица 

 

8.новембра 2017. одржано је  предавање ( угледни час) „Сирмијум-царски град“. 

Реализатор је био наставник историје Миљан Гарчевић, а час ће бити одржан у 

мултимедијалној учионици школе. 

Прве недеље новембра ( 10. новембра у 12,30 часова) ученици од I-IV разреда 

одржали су маскенбал под називом „Јесен у воћњаку“. Реализатори су  били учитељи, а 

маскенбал се одржао у дворишту школе. 

14.11.2017. одржан је концерт у школској библиотеци „Кики змајић“ за ученике 

1-4.разреда. 

Школа је 17 .новембра ( петак ) у својим просторијама организовала квиз на 

тему „125 година од рођења Иве Андрића“. Учешће су узели ученици 7. и 8. разреда ( 

чланови Ученичког парламента) на нивоу свих школа у граду ( општини). Организатор 

квиза су били педагог школе Биљана Хрговић и стручно веће за српски језик и УП. 

Турнир у шаху за ученике V-VIII  разреда одржан је 24.новембра (петак) у  

часова у школској биоблиотеци. Реализатор турнира био је наставник физичког 

васпитања Бранимир Жилић. 

 Изложба радова „Моја Митровица“ била је изложена на паноима у школском 

холу током новембра месеца. Реализатор наставница ликовног Марељ Наташа. 

 Плакат са фотографијама одржаних активности изложен је у холу школе. 

  

 Новембар 2016.-„Кад порастем бићу градоначелник“-конкурс Града 

 Програм „Школског зеленог преса“ ( октобар -децембар) 

 

  

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 

РЕДОВНА НАСТАВА 

 

 Реализација редовне наставе одвијала се у току полугодишта према постојећем 

наставном плану и програму Републике Србије. Наставни план и програм  је реализован 

у целости. 
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ПОЛУГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧОС-А У РАЗРЕДНОЈ И 

ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

 

Врста активности Разред Недељно часова Годишње часова Проценат 

реализације 

ЧОС I-IV 25x16 400 100 

ЧОС V-VII 23x16 368 100 

 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И УСПЕХ НА 

 КРАЈУ ПОЛУГОДИШТА 2017/2018 . Г. II-VIII Р. 
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I 82 82     100     

II 94 51 26 17  94 100     

III 89 46 22 14 3 85 95,51   4 4,49 

IV 87 43 25 19  87 100     

V 107 33 32 16 2 83 77,57 20 18,69 4 3,74 

VI 100 30 29 8 1 68 68 25 25 7 7 

VII 96 23 26 36 3 88 91,67 7 7,29 1 1,04 

VIII 103 21 31 29 1 82 79,61 19 18,45 2 1,94 

Ук. 676 247 191 139 10 587 86,84 71 10,5 18 2,66 

% 

II-

VIII 

 
36,5

4 

28,2

5 

20,5

6 
1,48  86,84  10,5  2,66 

 

На крају првог полугодишта слабе оцене имају ученици од 5-8.разреда из 

следећих предмета: 

-српски језик 10 недовољних 

-математика 11 недовољних оцена 

-енглески језик 7 недовољних оцена 

-физика 6 недовољних оцена 

-географија 62 недовољне оцене ( 29 слабих оцена у матичној школи 5.и 6. разред и 33 

недовољне оцене у издвојеном одељењу школе у Ноћају 5-8. разред). 

Све недовољне оцене из географије су у одељењима предметног наставника 

Биљане Лазић. 

За ученике који су имали недовољан успех реализована је допунска настава у 

току зимског распуста. 

 

 Ученици првог разреда успешно су завршили прво полугодиште, њих 82.  
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 Владање ученика I – VIII на крају полугодишта 

 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 
ПРИМЕРНО 

ВРЛО 

ДОБРО 
ДОБРО 

ЗАДОВОЉАВ

АЈУЋЕ 

НЕЗАДОВ

ОЉАВАЈ

УЋЕ 

НЕОЦ. 

758 719 25 3 - - 11 

 94,86 3,3 0,39 - - 1,45 

 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

 Током полугодишта одржано је 16 часова по одељењу одељењског старешине од  

I – VIII разреда. I-IV одржано је 400 часова, а од  V-VIII 368 часова. 

            Реализоване су теме из области: хуманизација односа међу половима, 

здравствена заштита и унапређење здравља, екологија, професионална оријентација, 

методе и технике рационалног учења, безбедно коришћење друштвених мрежа и 

интернета, заштита од насиља и мере превенције, реци стоп вршњачком насиљу , 

ненасилно решавање конфликата. 

У току полугодишта у сарадњи са СУП Сремска Митровица уз подршку 

Министарства просвете остварује се реализација пројекта „Основи безбедности деце“ 

за ученике 4. и 6. разреда у матичној школи и издвојеним одељењима (септембар-

децембар 2017.). До сада је  реализовано три предавања ( Опрезно са ватром и водом -

Знањем се штитимо од природних непогода -18.,19.9.2017.; Полицајац је заштитник 

деце-12.и13.октобар 2017.; Поштуј саобраћајне прописе и буди безбедан у саобраћају -

6.и 7.новембар 2017.).  

Предавање  „Заштита ђака првака на путу“ одржано је у септембру за ученике 

1.разреда, а у децембру „Безбедно у саобраћају“ за ученике 5.разреда . 

У склопу систематских прегледа ( стоматолошки и лекарски преглед) ученици 

су имали предавање на тему здравља и одржавања хигијене, правилна исхрана од 

стране лекара и стоматолога. 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

 Организована је за ученике са већим способностима и интересовањима. 

Извођена је из српског језика, математике, хемије, физике, историје, географије, 

енглеског и шпанског језика.  

 У 4.разреду (4-1,4-2,4-4,4-7,4-8) реализовано је 42 часа из математике. 

 У 5.разреду-српски језик 18 часова. 

 У 6. разреду реализована је додатна настава из српског језика 18 часова.  

У 7. разреду реализована  је додатна настава из  српског (31 час), хемије ( 17 

часова) , историја ( 4 часа), физика ( 3 часа). 

 У 8. разреду реализована је додатна настава из српског језика 20 часова 

шпанског језика ( 5 часова), енглески језик ( 11 часова), математика (6 часова). 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

 Организована је за ученике који имају тешкоћа  у савладавању наставног 

градива и који су дужи временски период одсуствовали са наставе. Допунска настава је 

држана из: српског језика, математике, физике, географије, енглеског,  шпанског језика 

и историје.  

У разредној настави реализовано је по предметима следећи број часова: 

1. разред: српски језик 34 часа, математика 12 часова 

2. разред: српски језик 33 часа, математика 34 часа 

3. разред: 19 српски језик, математика 33 часа, енглески језик 3 часа 

4. разред: 29 српски језик, математика 34 часа, енглески језик 3 часа 

У предметној настави реализовано је по разредима следећи број часова: 

 У 5. разреду реализовано је из: српског језика  10 часова, математике 24 часова , 

историје 4 часова, и географије 2 часа. 

 У 6. разреду реализовано је из:математике 13 часова, српског 13 часова, физике 

7, географија 2 часа. 

 У 7. разреду реализовано је из математике 12 часова, физике 11 часова,   

географије 5 часова, енглеског језика 3 часа. 

 У 8.разреду реализовано је из математике 12 часова, српског језика 4 часова, 

историја 4 часа, физике 9 часова и  географије 7 часова.   

За ученике који су имали недовољан успех реализована је допунска настава у 

току зимског распуста према календару Покрајинског секретеријата. 

 

 

ИЗБОРНА НАСТАВА 

 

 

 Изборна настава реализована је према наставном плану и програму прописаном 

од стране Министарства просвете.У одељењима од 1- 4 разрeда реализована је настава 

из предмета Народна традиција ( 400 часова). 

            У одељењима од 6-8. разреда реализована настава из предмета: Цртање, сликање 

и вајање ( девет група – 135 часова)  и  Информатика и рачунарство (10 група – 150 

часова). 

            Изборна настава за предмет Ромски језик реализована кроз рад пет група од 1-8. 

разреда и одржано је  150 часова. 

 У првом разреду реализована веронаука 90 часова ( шест група) и грађанско 

васпитање (две  групе) одржано 30 часова, у другом разреду реализовано: веронаука 90  

часова (шест група) и грађанско васпитање 30 часа (две  групе).  

 У току године ученици трећег разреда три групе веронауке 45 часова и две групе 

грађанског васпитања 30 часова. 

 Четврти разред, четири групе  веронауке, реализовано 60 часова и две групе 

грађанског васпитања 30 часова. 

Пети разред, три групе веронауке, 45 часова и три групе грађанског 

васпитања,45 часова. 

 Шести разред, три групе веронауке, 45 часова и две групе грађанског васпитања, 

30  часова. 

 Седми разред, ученици су похађали предмет верска настава  две  групе, одржано 

30 часова, четири групе грађанског одржано 60 часова. 

 Осми разред, грађанско васпитање, три групе, одржано 45 часова, три групе 

веронауке, 45 часова. 

 У петом разреду други страни језик шпански као изборни наставни  предмет 

реализован је у свим одељењима ( пет одељења – 160 часова). 



 9 

ДРУШТВЕНО-КОРИСТАН РАД 

 

 Акције друштвено-корисног рада биле су на: уређењу учионица, школског 

дворишта, уређењу обале реке Саве кроз место и скупљање материјала за рециклажу 

(пластичне флаше и и металне лименке). Ученици од 5-8.разреда учествују у акцији 

„Чеп за хендикеп“ коју води током целе године наставница техничког Наташа Жилић. 

До сада прикупљени чепови поклоњени су Општој болници Сремска Митровица. 

 У сарадњи са ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица одржана је радионица под 

називом „Мали мачвани знају у селима рециклирају“ за ученике од 1-4.разреда 

(октобар 2017.године). 

 Друштвено-користан рад према Плану рада школе реализовала су и издвојена 

одељења школе. 

 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

 На часовима од  I – IV разреда ученици су радили и обрађивали више сфера и 

одржано је 400 часова према школском програму. 

 У 5.разреду реализоване су слободне наставне активности.Чувари природе ( 56 

часова) , свакодневни живот у прошлости ( 14 часова) и хор и оркестар ( 14 часова). 

  Рецитаторска секција ( 5-8.разред),12 часова. 

 Одбојка ( 5-8.разред), 28 часова. 

 Рукомет и стони тенис ( 5-8.разред),16 часова. 

 Лингвистичка секција, 7.разед-10 часова. 

Хор  (5-8.разред) 30 часова. 

  

Школа је постигла следеће резултате на такмичењима у текућој школској години: 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

ЕКИПНО: 

 

- Друго место, стони тенис, пионири Мачванска Митровица, општинско 

такмичење  

- Треће место, стони тенис, екипно,пионири Ноћај,општинско такмичење 

- Треће место, стони тенис, екипно,пионирке Ноћај,општинско такмичење 

- Одбојка, прво место општинско такмичење, дечаци Ноћај 

- Шах,прво место општинско такмичење 5. И 6. Разред,Мач.Митровица ( 

Угљешић Славко 6-3, Николић Александар 6-2, Чупић Богдан 6-2,Пармаковић 

Кристина 6-1.  

- Шах, друго место, општинско такмичење, Мач.Митровица ( Тахировић Дамир 

7-3, Милованчевић Данило 7-1, Ђорђић Милош 7-1, Максимочева Марија 7-1) 

 

 

 

 

 



 10 

ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАНИ: 

 

Физичко васпитање: 

 

- Прво место стони тенис ,општинско такмичење- Марко Јаковљевић 8-1. 

- Шах, два прва места, општинско такмичење ( Угљешић Славко 6-3 и 

Максимочева Марија  7-1) 

- Шах, три друга места , општинско такмичење (Николић Александар 6-2, 

Пармаковић Кристина 6-1, Тахировић Дамир 7-3). 

- Пливање ( леђни стил ) окружно такмичење, прво место Сара Миловановић 6-3 

 

Носилац Светосавске повеље за 2017. годину за област српски језик и 

књижевност је Теодора Миљојковић ( 8-1).Ученица ће бити награђена од 

стране школе на Светосавској академији.  

 

 

ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

 Подмладак Црвеног крста организовао је хуманитарне акције прикупљања 

уџбеника, школског прибора и играчака за другове  који имају материјалних тешкоћа. 

- У октобру месецу ученици првог разреда примљени су у Подмладак Црвеног 

крста 

- „Правилна исхрана за добро здравље“,  

- Ученици од првог до осмог разреда су платили чланарину за чланство у 

Црвеном крсту и добровољни прилог за Друштво дистрофичара Војводине. 

- Током новембра ( 3-17.новембра 2017. Године) реализован је пројекат 

„Промоција хуманих вредности“ у организацији црвеног крста Сремска 

Митровица за ученике 1-4.разред ( по једна радионица на нивоу одељења). 

Водитељи су биле ученице 4.године медицинске школе Драгиња Никшић (Ана 

Гело и Андријана Урумовић-волонтери црвеног крста) 

- Социјална активност подмлатка Црвеног крста обухвата бригу о болесним 

ученицима током целе школске године.Укључени су сви чланови тима и другови 

из одељења.Другови из одељења помажу болесном другу око  обрађеног новог 

градива и израде домаћих задатака . 

 

 

ДЕЧИЈИ САВЕЗ 

 

 Програм организације заснива се на интересовањима деце основношколског 

узраста. 

 Активности у току године су биле следеће. 

 Септембар 2017. 

- „Дани Стојана Чупића“ у издвојеном одељењу Салаш Ноћајски  

          октобар 2017.г. :   

         -   Јесењи школски крос  

- обележена Дечја недеља 

 

Извештај о реализацији програма Дечије недеље 02-08.10 2017. 

 

- Планиране активности по наставним данима су реализоване у свим разредима. 
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- У понедељак, 03.10., I-IV разред  реализована је активност ,,Деца-деци’’, 

позитивне поруке за друга и слаткиши .V-VIII разред су размењивали поруке о 

другарству,уважавању личности  

- Од  уторка до петка сваки дан је било по једно предавање,вршњачка едукација 

на тему: ,,Сурфуј безбедно’’за ученике V,VI,VII и VIII разреда у циљу 

превенције електронског насиља. Предавачи су били ученици чланови УП: 

Тара Вукадиновић VII3 и Огњен Радоичић VIII2 . Часови –презентације, 

дискусије успешно су реализовани. 

- У уторак је реализована радионица ,,Рециклажа’’ V-VIII разред коју је водила 

наставница Наташа Марељ, а I-IV су радили-правили играчке уз помоћ бака. 

На крају наставнавног дана приређена је изложба играчака које су настале као 

продукти у обе смене у оквиру школе. 

- У среду, ученици I разреда су примљени у Дечији савез, добродошлицу су им 

приредили представници ОЗ  II,III и IV разреда. Са ученицима V-VIII разреда 

и уз помоћ УП наставница О.Филиповић је реализовала угледни час – 

радионицу  ,,Здрава Храна’’ – прављење здравог напитка, час је имао 

практични и теоријски део. Часу су присуствовали наставници: биологије, 

физике, српског језика и стручни сарадници.У четвртак, на нивоу О.3. 

реализован је угледни час из српског језика-драматизација ,,Прича о кмету 

Симану на вековном мегдану’’. Час су припремили наставница Биљана Сувић 

и Миљан Гарчевић.Час је био одлично осмишљен,креативан,динамичан,смена 

активности ученика и наставника.У петак је реализован етно концерт (музика 

спаја генерације), и током концерта су прочитана три литерарна рада ,,Моја 

бака , дека...) Концерт је водила Валентина Тадић(музичка култура) и Јасна 

Папишта(српски језик).  

- УП-чланови су веома успешно узели  учешће у свим активностима.Све 

активности су фотографисане и урађен је плакат, који је изложен у холу 

школе. 

  

         новембар, децембар:  

- У сусрет новој години-изложба ликовних радова и новогодишњих украса и  

честитки ( I-VIII) 

- Укључивање у пројекат „За чистије и зеленије школе Војводине“          

- Презентација школског часописа „Змајево гнездо“ у издвојеном одељењу у 

Ноћају  

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

УП је конституисан 22.9.2017.године и тада је изабран председник и  записничар 

за ову школску годину.Током полугодишта парламент је  одржао 4 састанка. 

Током полугодишта УП је веома активно радио на изради програма активности 

обележавања  Дечије недеље и  реализацију тих активности од 2-8.10.2017.године. 

Чланови су радили плакат активности (програм): Милица Рибић VII-2, Кристина 

Шумаревић VII-2 и Јелена Митровић VII-1.Вршњачку едукацију „Безбедно Сурфуј“ за 

учеснике V- VIII-разреда су Огњен Радоичић VIII-2, Милош Николић,Теодора Крајина 

VIII-3,Тара Вукадиновић VII-3.Активни су били у реализацији радионице „Здрава 

храна-напитак“ и ликовној :„Рециклажа“као и постављању изложбе  у холу школе  

након радионице.Учествовали су и на концерту:Етномузике -  „Музика спаја 

генерације“. 

У октобру је извршен избор два члана УП који ће присуствовати седницама  ШО 

- Милица Рибић и Шумаревић Кристина VII-2. 



 12 

Током новембра месеца УП је организовао квиз знања „Живот и дело И.Анрића“ 

за УП на нивоу града,који је реализован 17.11.2017.године ,са стручним већем за 

српски језик и историју. 

Чланови УП су  учествовали  у радионици „Безбедна употреба интернета“,који 

су организовао УП ОШ „Ј.Ј Змај“ 10.11.2017.године ( Радовановић Катарина, 

Божјаковић Николина, Чонић Тамара, Иванковић Марија и Јелена Митровић). 

Такође су учествовали у Недељи парламентаризма 13-19.11.2017.годин „Јавни 

час-на ком нивоу је наша културна свест“-16.11.2017.г. у организацији УП музичке 

школе „П.Кранчевић“ (Тара Вукадиновић, Кристина Шумаревић и Тамара Чонић). 

У децембру су чланови урадили плакат: „Безбедност ученика“-мере заштите и 

реаговања у случају када се насиље деси“.Такође су урадили плакат: „Особине доброг 

друга“ у циљу јачања другарства и развијања толеранције ( Тамара Чонић, Миљана 

Вукашиновић и Огњен Радоичић). 

Чланови парламента су пратили изградњу нове школе током полугодишта-

обиласком градилишта. 

  

ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

 

Изабрани спорт у шестом, седмом разреду и осмом разреду: две групе рукомета, 

реализовано 32 часова, седам група одбојке, реализовано 112 часова девет група 

фудбала, реализовано 144 часова. 

У матичној школи часови су се реализовали у складу са постојећим условима ( 

мини спортски терени, постојеће травнате површине, градски кеј). 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УЧЕНИЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА  

 

 

Извештај са екскурзије осмих разреда 2017/18. школска година 

 

23.и 24.октобра 2017. године изведена је екскурзија за ученике 7. разреда 

(Ресавска пећина, Манасија, Крушевац, Врњачка бања, Жича и Љубостиња. 75 ученика 

и шест наставника.  Смештај је био у хотелу „Бреза“ у Врњачкој бањи. Програм 

екскурзије реализован је у целости. 

 

 

Извештај са екскурзије осмих разреда 2017/18. школска година 

 

Екскурзија осмих разреда је реализована у периоду 11, 12. и 13. 10. 2017. године 

у организацији школе и туристичке агенције Сава М Турист. Ученици осмих разреда 

(76 плативих + 4 гратиса) предвођени својим разредним старешинама и наставницима 

(Јелена Ђукић, Љиљана Габошац, Јасна Папишта, Петар Шарић, Јовица Адамовић, 

Миљан Гарчевић) имали су два пуна пансиона у хотелу „Зеленкада“ на Златибору. 

Смештај је био задовољавајући, храна не баш (помало сиромашно и неукусно), а сами 

запослени веома љубазни и предусетљиви. Укупан утисак што се тиче боравка у хотелу 

– задовољавајућ. 

Што се тиче агенције (водича, доктора и возача), аутобус је био добар, услуге 

водича, лекара и возача задовољавајуће. 

Мала замерка за конкретан случај, када је једном од ученика у току вожње 

позлило, а возач (под изговором да нема где да стане, а вероватно пре под пресијом да 

стигне на своје одредиште на време) није желео да стане, све док наставници нису 
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интервенисали. Треба имати у виду да је на првом месту здравље и безбедност ученика, 

а не реализација задатог програма екскурзије. 

Када смо код здравља, поједини ученици су у току екскурзије имали здраствене 

проблеме (највероватније је у питању био стомачни вирус), али су били под будним 

оком, како наставника, тако и лекара, те се сигурни, безбедни и задовољни вратили 

кући. 

Понашање и послушност ђака на екскурзији је за сваку похвалу, те се не може 

наћи ни једна замерка, но напротив све речи похвале за ученике. Одавно није виђено 

тако јединство и другарски дух међу неком генерацијом. 

Цео план и програм екскурзије је изведен у потпуности, а то би, по данима, 

изгледало укратко овако: 

 

1. дан:  

- Полазак из М. Митровице 8.15. (претходно довезени ученици из подручних 

одељења) 

- Пауза за доручак у етно насељу Сунчана река 9.50 – 10.30. 

- Вожња Шарганском осмицом 14.30 – 16.30. 

- Обилазак Мећавника 16.45. – 17.45. 

- Долазак и смештај у хотелу 19. 

- Вечера 20.  

- Диско 21.30. – 00.00. 

- Дружење по собама и спавање 

2. дан: 

- Доручак 8.30 

- Етно село Сирогојно 9.30. – 11.30. 

- Ручак 13.30. 

- Разгледање Златибора 

- Вечера 19.00. 

- Диско 21. – 00.00. 

- Спавање 

3. дан:  

- Доручак 8. и одјављивање из соба 

- Одлазак до споменика и слободна шетња по Златибору 

- Ручак 11.30. 

- Полазак кући 

- Соко град 15. – 15.45. 

- Бања Ковиљача 

- Долазак у Мачванску Митровицу у вечерњим сатима (претходно одвежена 

сва деца из подручних одељења) 
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ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

 Акценат реализације Тима за професионалну орјентацију је у другом 

полугодишту с обзиром да тада ученици и показују највеће интересовање за избор и 

упис средње школе. 

 У циљу успешнијег полагања завршног испита Тим за самовредновање је 

анализирао резултате са претходних завршних испита. Анализа резултата  дата је на 

Наставничком већу како би стручна већа из области предмета ефикасније радила на 

припреми ученика за полагање ЗИ.  

         Током августа и септембра школа је сарађивала са средњим школама ради што 

успешније адаптације и прихватања обавеза у средњој школи. Обављено је низ 

разговора са стручним сарадницима средњих школа, првенствено због ученика из 

осетљивих група и ученице која је била на дужем болничком лечењу. 

  

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 Програм је реализован на часовима редовне наставе, ЧОС, на часовима 

Грађанског васпитања, слободних активности, секцијама (еколошка, географска, 

литерарна, ликовна,енглеског језика). Изведене су следеће акције:  

- уређење ЗОО врта који постоји у оквиру школе, 

- засађене нове саднице у школском дворишту и постављене нове жардињере за 

цвеће  

- уређена обала Саве кроз место, 

- еколошка, ликовна и литерарна секција учествовале на конкурсима на нивоу 

града, покрајине и републике. 

- Од новембра до маја 2018. године у школи ће бити реализован пројекат „За 

чистије и зеленије школе Војводине“. Пројекат је предложен од стране 

Покрајинског секретеријата за образовање. Носиоци пројекта су ученици, 

наставници и помоћно особље . 

- Активности ће бити реализоване по месецима:радионице, изложбе, квизови, 

уређење ентеријера и екстеријера. 

Цео пројекат биће  испраћен кроз паное, радионице, Power-point презентације, 

школски сајт. 

Носилац пројекта ( координатор)  је наставница биологије и хемије Оливера 

Филиповић. 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ЗАШТИТА УЧЕНИКА 

ОД НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА 

  

 Реализован је на часовима редовне наставе (биологија), на часовима одељењског 

старешине, одељењске заједнице кроз теме: 

- општа и лична хигијена – I-IV разред 

- хигијена полних органа – V-VIII разред 

- промене у пубертету – V-VIII разред 

- ученици I-VIII разреда са одељењским старешином имали су систематскe 

прегледe и предавања о здрављу уста и зуба од стране стоматолога током 

године 

- Током полугодишта  реализовани су систематски прегледи ученика разред у 

Дому здравља Мачванска Митровица као и редовна вакцинација ученика. 
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Сходно узрасту лекар педијатар држао је предавање ученицима на теме 

здравља, исхране, физичке активности, промена у пубертету итд. 

- израда паноа о штетности пушења у холу школе 

- дечија права, врсте права, радионице, I-IV разред, Болести прљавих руку, 

одељењске старешине  I-IV разред 

Вођени су индивидуални разговори са родитељима чија деца манифестују неке 

 од облика поремећаја у понашању, (крађа, вербална агресивност, лаж). Проблеми су 

решавани уз помоћ Центра за социјални рад, Саветовалишта за младе и  Развојног 

саветовалишта у Сремској Митровици. 

 У току полугодишта није било насиља 3.нивоа према Посебном протоколу за 

заштиту деце и ученика од насиља,злостављања и занемаривања у ОВ установама. 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА 

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ 2017/2018.ГОДИНЕ 

 

     У  I полугодишту Тим је одржао два састанка. На првом састанку је изнета, 

презентована евалуација рада у току 2016/2017.године, тј. закључено је да је сарадња 

унутар установе (релација-предметни наставник-одељенски старешина-стручна 

служба) била на задовољавајућем нивоу. Додато је и да се на следећој седници 

Наставничког већа понови ток процедуре у вези појачаног васпитног рада и 

укључивања Тима, као и рад на докуметацији која прати тај рад. Такође, истакнута је 

сарадња са установама од значаја за овај Тим, тј. ученике са акцентом на сарадњу са 

Центром за социјални рад и Заводом за јавно здравље, кроз одржане радионице и 

предавања, ликовне и литерарне конкурсе.  

Формиран је  Тим за ову 2017/2018. школску годину и усвојен план и програм 

рада који је саставни део Годишњег плана рада школе. Тим чине: Топић Јелена, 

руководилац, Војиновић Весна, координатор за прву смену у Мачванској Митровици, 

Сарка Даница, координатор за другу смену у Мачванској  Митровици, Гаџурић Бранка, 

координатор за Ноћај, Ивић Вера, координатор за Равње, Папић Слађан, директор, 

члан, Божић Биљана, психолог, члан, Хрговић Биљана, педагог, члан, Крајина Теодора, 

ученица 8. разреда, члан и Гајић Душица, родитељ, члан. 

Започете су и трају превентивне активности (једна тема месечно- у трајању од 

осам месеци) на тему „ Основи безбедности деце“ у сарадњи и организацији 

Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова. Предавања су 

организована за ученике 4. и 6. разреда на нивоу целе школе. 

Током дечије недеље ученици 7. и 8. разреда, чланови УП су радили вршњачку 

едукацију на тему „Сурфуј безбедно“. Едукација је била намењена ученицима од 4.-

8.разреда. 

Током новембра и децембра стручна служба школе држала је предавање за све 

ученике од 3-8.разреда на тему „Ризици и мере заштите и реаговање у случају када се 

насиље деси“. Тематски родитељски састанак на исту тему ( Power point презентација) 

одржан је за све родитеље од 3-8.разреда. 

 О ненасилном решавању конфликата одржана је радионица „Промоција 

хуманих вредности“. 

Идентификовани су ученици за појачан васпитни рад:  

Јовановић Страхиња III2, Николић Милош V3, Николић Данијела VI2, Рунић Миле 

VII5,  Чонић Жарко VII5,  Пармаковић Милан VII6. 

 

Одељенске старешине и стручни сарадници за њих праве план рада квартално. 
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У септембру и октобру одељенске заједнице су урадиле паное на теме:  

 

1. Правила понашања у ОЗ  

2. Безбедно користи инернет 

На Одељенском већу представљени су обрасци из Приручника за одељенске 

старешине ( могу се наћи на сајту школе) везано за процедуру вођења докуметације за 

ученике којима је потребан појачан васпитни рад и додатна подршка праћења. 

Руководилац Тима 

Јелена Топић 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ШКОЛЕ 

 

План и програм стручног усавршавања реализован кроз рад: 

1. Наставничког већа  

2. Педагошког колегијума  

3. Стручних већа на нивоу школе и града 

4. Семинара које је организовало Министарство просвете уз материјалну подршку 

локалне самоуправе: 

- Јануарски сусрети просветних радника (наставници разредне наставе и 

наставник математике);  

5. Индивидуално усавршавање унутар установе ( презентације семинара, угледни 

часови, праћење стручне литературе). Евиденција о угледним часовима као 

потврде о стручном усавршавању унутар установе налазе се у документацији 

помоћника директора и портфолијима наставника. 

У току  полугодишта  Наставничко веће није имало материјалну подршку 

од стране локалне самоуправе за реализацију ни једног семинара због тешке 

материјалне ситуације.  

Школа је у новембру  2017.године поднела документацију за  

финансирање четири семинара који су предвиђени Развојним планом школе и 

Годишњим планом рада школе: („Креативност у настави као фактор успешног 

учења“, бр 404 у каталогу, компетенција К2; „Како решавати проблеме са 

дисциплином и управљати разредм“, бр. 44, К3; „Методе и облици ефикасне 

наставе и учења-базични ниво“ број 407,К2; „Оцењивање у функцији ефикасног 

учења и сазнавања у настави“,број 422, К2 ) градској управи за образовање. 

Школа није добила средства ни за један тражени семинар. 

У јануару 2018.године два члана Наставничког већа прошла су 

једнодневну обуку за увођење Е - дневника у школе ( Миљан Гарчевић, 

Мирослав Мехуљић). До краја јануара сви чланови Наставничког већа проћи ће 

обуку за Е дневник. 

Школа се у јануару 2018.године регистровала на Е twinning пoртал  како 

би могла активно да сарађује са другим школама  на различитим пројектима и 

активностима. 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ: - је у току полугодишта одржало три  седнице на 

 којима су решавана текућа питања из области: организације педагошког рада школе, 

анализа успеха ученика на крају квартала и полугодишта, владање 

ученика,.Одлучивало се о ученичким екскурзијама и настави у природи, пратила 

реализација васпитних програма рада школе. 

 Наставничко веће учествовало је у обележавању дечије недеље и Новембарских 

дана. 
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 Свеска са записницима наставничког већа налази се у документацији код 

педагога школе. 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ : у току полугодишта одржано је 4 састанака 

педагошког колегијума на којима је разматрана реализација ИОП-а за ученике  I-VIII 

разреда,  и индивидуализоиван рад са ученицима I-VIII разред.  На колегијуму је 

анализирана сарадња са Домом здравља , Развојним саветовалиштем,  Интерресорном 

комисијом, стручњацима из ШОСО „Радивој Поповић“,  родитељима као и  анализа 

стручног усавршавања наставника  и рад стручних већа. На ПК усвојен је план 

самовредновања за текућу школску годину. На седницама колегијума договарало се о 

раду тимова, стручних већа и актива. Прављен је договор о обележавању Дечије недеље 

и Новембарских дана.Усвојен је план транзиције за ученике из ШОСО „Радивој 

Поопвић“.Педагог школе на колегијуму укратко је упознао чланове са новим Законом о 

основама система и образовања као и са допуном Закона о основама система 

образовања и васпитања.  

У октобу 2017.године  наставник Лукић Владимир пријављен је за полагање 

испита за лиценцу након веома успешно обављеног приправничког стажа. 

У текућој школској години( од 2.10.2017.)професор енглеског језика Ивана 

Симеуновић проћи ће обуку за полагање стручног испита-лиценце . Наставник ментор 

је Јелена Глигорић.  

Обуку за полагање стручног испита пролази Јелена Ђукић, (од 15.9.2017.) 

професор српског језика. Њен ментор је професор српског Бранка Гаџурић . 

Професор шпанског језика наше школе Жељко Глигорић је ментор професору 

шпанског језика Маји Сурчински због полагања стручног испита која ради у ОШ 

„Симеон Араницки“ у Старој Пазови ( од 17.2.2017. до 17.2.2018.) 

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ Тим за инклузивно образовање 

састао се три пута. На састанцима је обављен договор о раду Тима у школској 2017/18 

години и усвојен је план Тима за школску 2017/18. У септембру је планирана 

идентификација ученика који ће радити по ИОПу. Договорено је да се за ученике који 

су поновили разред ураде педагошки профили и мере индивидуализације. Израђени су 

ИОПи за ученике који су и претходне школске године похађали наставу по ИОПу и 

добијена је сагласност родитеља. Планови за све ученике које раде по ИОПу1 и ИОПу2 

су урађени за све предмете за које се по педагошком профилу утврдило да постоји 

потреба. Сачињени су и планови транзиције за ученике који су пошли у пети разред. 

Анализиран је појединачно успех и напредовање свих ученика од првог до осмог 

разреда који раде по ИОПу за прво полугодиште, а посебно адаптација и успех ученика 

који су прешли у пети разред. Тим за инклузивно образовање је упознат са ИОПом 

према Закону о основама система образовања и васпитања (Службени гласник 88/17 

члан 76 и 77 који се односе на образовна постигнућа и ИРК, као и члан 60 везан за 

оцењивање) према Закону о изменама о основном образовању. Презентова је формулар 

за вредновање ИОПа и договорено је да се попуне евалуациони листови за крај првог 

полугодишта. Сачињен је план транзиције за ученике Бориса и Данијела Николић из 

ШОСО ,,Радивој Поповић", који ће од другог полугодишта бити ученици наше школе. 

О овом преласку сачињен је и Споразум о пословно-техничкој сарадњи међу школама, 

а документација се налази код психолога школе у досијеу ученика.  

 

 

 

Руководилац тима  

Звездана Новоселац 
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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ЗА 2016/2017 

ГОДИНУ 

 

Тим за самовредновање Школе састао се два пута у току полугодишта.  

 

На првом састанку израђен је план и програм Тима за 2017/18. годину. План 

обухвата области: подршка ученицима, организација рада школе и руковођење, 

ресурси. Наставничко веће школе је упознато са областима које ће Тим пратити ове 

године на првој седници наставничког већа.  

 

На другом састанку тим је детаљније анализирао области које ће се вредновати и 

договорено је да прва област буде подршка ученицима (област 4). Тим ће анализирати 

како у Школи функционише систем пружања подршке ученицима посебно из 

осетљивих група и  колико се у школи подстиче лични, професионални и социјални 

развој ученика. Тим је одабрао документацију, упитнике и чек листе које ће бти 

коришћене, а са анализом ће се почети у другом полугодишту. 

 

 Јелена Глигорић 

 руководилац тима 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. 

 

 

                У току првог полугодишта школске 2017/2018. године тим за развојно 

планирање је одржао два састанка. Урађене су разне наставне и ваннаставне 

активности. Одржан је ученички квиз на тему „ Живот и дело Иве Андрића“, у чијој 

реализацији су учествовали наставници српског језика,наставници историје и Ученички 

парламент. Квиз је одржан у склопу манифестације „ Новембарски дани“, а том 

приликом смо угостили  ученике и наставнике из  других школа. Најбољи учесници су 

били награђени.  

 

У склопу дечје недеље одржана је радионица на тему: „ Млади Мачвани сада 

знају у селима рециклирају“ . Радионица је одржана у сарадњи са Јавним комуналним 

предузећем. 

 

Такође је реализована и „ Горанска радионица“ на Бари Засавица у оквиру 

покрета „Млади горани“.  

 

Пројекат под називом „ За зеленије школе Војводине“ започет је у издвојено 

одељењу у Ноћају, а током текуће школске годинеће се проширити и на матичну 

школу. 

У склопу биолошке секције „ Чувари природе“ у чијој реализацији ће 

учествовати и учитељи и наставници биологије, планиран је читав низ активности до 

маја 2018. године. 

 

Допунска настава , за ученике који имају потешкоћа у савладавању градива, се 

организује , а за реализацију су задужени Стручни активи за поједине предмете. 

 

Настављена је добра сарадња са ШОСО „Радивој Поповић“. Израђени су и ИОП-

1, и ИОП-2, ИОП-3. 
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Заступљени су и часови вршњачке едукације , предавања и презентације и пројекти на 

следеће теме: „ Сурфуј безбедно“, „ Кућни ред школе“, „ Основи безбедности деце“. 

 

План стручног усавршавања наставника је коригован услед недостатка 

материјалне подршке. 

 

Радови на изградњи нове школе теку по плану и по динамици која је условљена 

материјалном ситуацијом. Тренутно се ради на сређивању унутрашњости.  

 

Пошто је текући Развојни план донет на период до 2018. године, тим за израду 

ће почети израду новог до краја  текуће школске године. 

Руководилац Актива 

Жељко Глигорић
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ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

У првој половини школске 2017/2018. години бавио сам се уобичајеним 

активностима регулисаним Законом о основама система образовања и васпитања који 

обухватају све сегменте рада школе. Овај извештај сачињен је по сегментима које Закон 

прописује као обавезе и одговорност директора.  

Руковођење школом  

* руковођење Наставничким већем (3 седнице) , Педагошким колегијумом (3 

седнице);  

*присуствовање седницама одељенских већа од првог до осмог разреда ( 4 седнице);  

* учешће у Тимовима: за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, за 

школско развојно планирање,  инклузивно образовање самовредновање;  

* координација и контрола рада стручних служби (психолошко-педагошка служба,   

правно-финансијска служба,  помоћно-техничко особље);  

* редовно обавештавање запослених, родитеља и ученика ( позиви, обавештења, 

огласна табла, сајт школе и др.);  

* организовање и контрола извођења екскурзија ученика седмих и осмих 

разреда/октобар 2017.год./ успешно изведене екскурзије ;  

* редован обилазак издвојених одељења ( Салаш Ноћајски, Ноћај Раденковић, Равње, 

Засавица 1, Засавица 2) 

* у сарадњи са ПУ Сремска Митровица, уз подршку Министарста просвете реализован 

пројекат „Безбедно детињство“ за ученике  5 разреда и први разред ( прелазак улице);  

* организације акције усмерених на уређење учионица, школског дворишта, уређења 

обале реке Саве,  сакупљање материјала за рециклажу;  

* орзанизација уношења  школског намештаја у нову школску зграду; 

* организација школских манифестација: обележен Дан просветних радника, Дан 

примирја у Првом светском рату, ; 

 * издат школски часопис „Змајево гнездо“ у издвојеном одељењу школе у Ноћају  и 

његова презентација;   

Кадровска политика  

* обезбеђивање кадра за замене привремено одсутних наставника и других запослених 

најдуже до 60 дана, расписиван конкурс ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, односно замена одсутних по основу трудничког боловања, породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета;  
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* сарадња са ШУ Нови Сад  у вези формирања листе о слободним радним местима;  

* сарадња са синдикалном организацијом школе; 

Обезбеђивање материјално-техничких услова рада  

* по учешћу на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја школа 

добила средства, која су по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, 

искоришћена за набавку школског намештаја за нову школску зграду, уговор је 

реализован и испоручен је намештај  у  вредности  2,972,599,20 динара;  

* на основу конкурса Покрајинског секретаријата за образовање, управу, прописе, 

националне мањине-националне заједнице добијена су средства у вредности  од 

1.797.998,76 динара за санацију крова школске зграде у издвојеном одељењу  у Ноћају, 

по основу конкурса код Покрајинског секретаријата за образовање, управу, прописе, 

националне мањине-националне заједницедобили смо средства з набавку компјутерске 

опреме( 7 компјутера, 1 видео пројектор и платно за видео пројектор ) у вредности  

227.600,00 динара; 

* настављени су радови на завршетку нове школске зграде ( почетком новембра месеца 

2017.год.), односно унутрашњи радови (грејање, подови, канализација, вода, санитарни 

чворови,  унутрашња  столарија, кречење). Предвиђени рок завршетка наведених 

радова је март месец 2018.год. вредност ових радова је 32.000.000,00 динара.  

* конкурисали код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за набавку 

школског и канцеларијског намештаја ( потпуно опремање школе) у вредности  

5.118.165,00 динара; 

* школа је од Министарства просвете добила 58.ооо,оо динара за набавку књига за 

библиотеку, од тих средстава купљено 75 наслова;  

*захваљујућу спонзорству саниран кров школске зграде у Равњу ( замена црепа и 

заливање ћерамида); 

* купљено уџбеника у вредности 25.550,00 динара, за ученике који похађају наставу по 

ИОП и претплата на часопис Политикин забавник. 

Безбедност ученика и запослених:  

* организација дежурства наставника ;  

* контрола функционисања видео надзора и сарадња са надлежном службом;  

* посредством Градске управе за образовање Сремска Митровица и средствима које су 

исти обезбедили ангажовано лице за безбедности и здравље на раду;  

* учествовање у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

 * осигурање ученика ( „Генерали“осигурање ученика на основу Одлуке Савета 

родитеља школе); 

* контрола примене Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 

ученика и Правилника о безбедности и здрављу на раду; 

Организација образовно васпитног процеса: 

* програмирање рада школе; 
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* распоред часова, распоред дежурства; 

* распоред наставних и ваннаставних активности према школском календару; 

*праћење рада наставника ( присуство часовима 9 часова ) и индивидуални разговори 

са наставницима код којих су уочени недостаци у раду; 

*обезбеђивање замена за одсутне настанике; 

*праћење области подршка ученицима и организација рада школе, руковођење и 

ресурси кроз процес самовредновања рада установе, као и Тима за инклузију;    

 Евалуација рада школе и успеха ученика  

* праћење резултата ученика;  

* праћење резултата рада по класификационим периодима (прво и друго тромесечје) , 

учествовање у писању Извештаја о реализацији  рада школе за 2016/2017.год. и 

Годишњег плана рада школе за 2017/2018.год., сарадња са просветним 

инспекторима;израда полугодишњег извештаја о раду школске 2017/18.  

* спровођење пројекта самовредновање школе за школску 2017/2018. 

 * стварање позитивне атмосфере у школи, промовисање ученичких, слободних 

активности-такмичења, квизови, предавања, секције, учешће у обележавању значајних 

датума у школи, похваљивање и награђивање ученика, презентација ученичких успеха, 

пано, сајт школе,  унапређења учења и квалитета наставе кроз константну сарадњу 

родитељ-наставник-одељењски старешина, психолошко-педагошка служба, системска 

анализа постигнућа ученика од петог до осмог разреда, развијање креативних 

способности ученика, подршка ученицима, наставницима и родитељима у 

превазилажењу тешкоћа у учењу и социјализацији –развијање ИОП-а;  

Педагошко-инструктивни рад  

* праћење рада тима за  самовредновања школе;  

* замена одсутних наставника;  

* праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника;  

Разлог/циљ посета број часова  

1. редован планирани обилазак : 8;  

2. ванредних  обилазака није било;   

3. присуство часу приправника у својству члана комисије  за проверу савладаности 

програма;  
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Праћење финансијског пословања  

* Финансијски план за 2017.годину измене и допуне истог (22.12.2017.год.). како би се 

реализовале набавке, средствима која су накнадно добијена и нису била обухваћена 

првобитним финансијским планом;. 

* обезбеђено је  редовно текуће и инвестиционо одржавање неопходно за несметано 

одвијање живота и рада у школи ( канцеларијски материјал, средства и прибор за 

одржавање хигијене и поправке у школским објектима);  

*донет  Финансијски за 2018.годину,  план је донет у складу са апропријацијама 

Градске управе за образовање Град Сремска Митровица и са потребама школе а на 

основу Одлуке о буџету Града Сремска Митровица;  

*из средстава локалне самоуправе исплаћиване су накнаде запосленим за превоз на 

посао, јубиларне награде и социјална давања;  

*средства добијена од Министарства просвете  су се   односила на  исплату зарада 

запослених; 

* спроведена јавна набавка мале вредности-радова санације крова школске зграде у 

издвојеном одељењу у Ноћају и  прикупљене три понуде у сврху набаавке компјутерске 

опреме ( радило се о набавци на коју се не примењује Закон о јавним набавкама);  

Инспекцијски надзори којима је присуствовао директор школе  

*  редован инпекцијски надзор спроведен по службеној дужности - просветна 

инспекција Градска управа за образовање Сремска митровица ( припремљеност 

установе за школску 2017/2018.год.), није било наложених мера; 

* редован инспекцијски надзор  Министарство уутрашњих послова-Сектора за 

ванредне ситуације-Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици 

(противпожарна заштита)  

Сарадња са Саветом родитеља и родитељима  

* учешће на свим седницама Савета родитеља ( 2 седнице)   разматрање питања из 

делатности саветодавног органа усмерених на побољшање рада ученика, установе, 

избор осигуравајуће куће за осигурање ученика, упознавање са реализацијом изведених 

екскурзија 

* изузетна подршка родитеља везана за наставак радова на изградњи нове школе;    

* отворена врата за родитеље ;  

* родитељски састанци од првод до осмог разреда –одржана најмање 2 по одељењу:  

Сарадња са Школским одбором  

* Школски одбор се протекле школске године бавио  темама из свог делокруга , 

присуство директора на свим седницама (шест седница ШО);  

* иницијатива и информисање око инвестирања изградње нове школске зграде ( 

представници локалне самоуправе у ШО); 

* директор школе извештавао је чланове одбора о свим активностима у школи између 

две седнице; 



 24 

 * изузетна сарадња са Школским одбором омогућава успешно функционисање рада 

школе;   

У првом полугодишту школске 2017/2018.год., директор школе сарађиваo је са :  

*са Градом Сремска Митровица: 

* обезбеђивање средстава за материјалне трошкове,  

* обезбеђивање средстава за комуналне трошкове и превоз запослених,  

* финансирање  јубиларних награда,  

* финансирање изградње и опремање нове школе. 

Сарадња са институцијама  

У првом полугодишту школске 2017/2018.год, директор школе сарађиваo је са :  

* Градском управом за образовање, 

*Дирекцијом за изградњу Град Сремска Митовица, 

*Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 

*Покрајинским секретаријатом за образовање, управу, прописе, националне мањине-

националне заједнице, 

* Позориштем „Добрица Милутиновић, 

*Музејом Града Сремска Митровица, 

* Библиотеком „Глигорије Возаревић, 

* Центром за социјални рад, 

* Црвеним крстом, 

* ПУ Сремска Митровица, 

* Дом здравља Мачванска Митровица, 

* Специјални резерват природе „Засавица“ 

Остварена изузетна сарадња са средствима јавног информисања и то   „Сремске 

новине“, „Митровачке новине“, Сремска телевизија, Радио Телевизија Војводина, 

Радио Телевизија Србије . 

 

       Директор школе 

     

       Слађан Папић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ЗА 2016/17 ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 

 Школски одбор је током првог полугодишта имао укупно 6 седница са 

којих секретар школе уредно води записнике. На тим седницама је усвојен Годишњи 

рад плана за текућу школску годину, усвојене допуне школског програма за V разред за 

2017/18 годину. План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, дата 

сагласност на доношење Правилника о организацији рада и систематизацији радних 

места школе. 

 

Школски педагог је чланове школског одбора упознала о низу мера за 

препознавае и спречавање вршњачког насиља и неговане климе у којој се развија 

култура понашања и уважавање личности. 

 

Секретар школе је обавестила чланове Школског одбора да је донет нови Закон 

о основама система и допунама Закона о основном образовању. 

Усвајане су измене финансијског плана школе за 2017. годину. Предложен и усвојен је 

предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије за 2018.годину.  

 

Директор је чланове Школског одбора обавештавао на седницама о текућим 

питањима и пословима у школи.  

 

      Преседник Школског одбора 

                                                          

                               Александра Гагић  

 

 
ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧННИХ ВЕЋА 

 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

Учитељи првих разреда: Милка Жарко, Сања Достанић, Данка Беломарковић, 

Ксенија Бугарин,Јасмина Лукић,Вукица Антић, Драгорад Тојић,Данијела Васић. 

Председник актива :Данијела Васић 

План рада стручног актива за први разред ,у току првог полугодишта састајао се 

и радио према плану и програму за текућу школску годину.Први састанак актива 

одржан је у августу месецу,где је договарано о  годишњим и месечним плановима и 

самој подели рада. 

-Следећи састанак актива одржан у септембру :договор о пријему првака у Дечији 

савез,и о планирању допунске наставе,као и  слободних активности. 

-У октобру месецу актив учитеља одржан је 24.октобра,где се углавном разговарало о 

реализацији плана и програма и о плану извођења угледних часова и Дана отворених 

врата,и о томе какве су активности  учитељи планирали за текућу школску годину. 

-У месецу новембру извршена анализа успешности реализације месечних планова. 

-У децембру одржан састанак стручног актива где се углавном разговарало о 

постигнућима ученика у току првог полугодишта. 

                                                                                             

                                                                                          Извештај предао 

Данијела Васић 
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ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА  

 

Стручно веће учитеља 2.разреда је у току првог полугодишта школске 

2017./2018.годину  у свом раду одржало  пет састанака и на њима су реализовани 

следећи планирани садржаји. 

АВГУСТ   :Прва седница     18.8.2017. 

-Утврђено је да су  чланови  Стручног већа учитељи других разреда, и то: 

1.Шпановић Драгица,2.Сарка Даница,3.Станковић Весна,4.Лукић Милена,5.Будечевић 

Драгиц,6.Пандуревић Мирјана,7.Караклић Снежана,8.Станић Биљана. 

За руководиоца Стручног већа у овој школској години је одређена Биљана 

Станић. 

-Утврђена су задужења послова свих чланова на изради годишњих планова рада за све 

наставне предмете. 

АВГУСТ   :Друга седница     29.8.2017. 

-Израђен је и усвојен годишњи програм рада Стручног већа за школску 

2017./2018.годину. 

-Израђени су годишњи планови рада за све наставне предмете за школску 2017./2018. 

-Планирано  је стручно усавршавање учитеља у установи. 

-Договорили смо се о редоследу предаје месечних планова за све наставне предмете. 

-Урађени су и предати месечни планови за септембар. 

СЕПТЕМБАР   :Трећа седница   29.9.2017. 

-Утврђени су одишњи планови за све наставне предмете. 

-Планирана су стручна усавршавања унутар установе. 

-Изабран је часопис за децу :“Витез“. 

-Договарали смо се о реализацији програма „Дечје недеље“. 

-Утврђени су и предати и подељени  месечни планови за октобар. 

 

ОКТОБАР   :Четврта седница      30.10.2017. 

-Анализирани су успех и владање ученика за први квартал 2017./2018. 

-Идентификованису ученици за рад у допунској настави(из предмета по потреби). 

-Анализирана је реализација програма Дечије недеље. 

-Урађени су и подељени месечни планови за новембар. 

ДЕЦЕМБАР   : Пета седница       21.12.2017. 

-Утврђени су успех и владање ученика на крају првог полугодишта. 

-Анализирана је реализација васпитно-образовног рада на крају 1.полугодишта и свих 

ваннаставних активности. 

-Разговарали смо о припремању програма за прославу школске славе Св.Сава. 

-Урађени су месечни планови за јануар. 

-Договорили смо се о одласку на Зимске сусрете учитеља који ће се одржати 

13.1.2018.год. 

 у ОШ „Ј.Ј.-Змај“  у Сремској Митровици. 

 

Председник Стручног већа: 

        Биљана Станић 
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ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ  РАЗРЕДА  

 

Актив учитеља трећих разреда одржао је три састанка . На састанцима је усвојен 

план рада стручних већа актива за шк. 2017/18. 

Договорено је ко ће радити глобалне планове по предметима и месечне планове 

рада по месецима. Договорено је и да се у септембру идентификују ученици који ће 

похађати допунску наставу, као  иако има потребе за ученике који ће радити по ИОП-у.  

Одабран је избор штампе за трећи разред и извршене су припреме око 

реализације пријема првака. Подељена су задужења око обележавања Дечје недеље.  

Анализиран је постигнут успех и владање ученика на крају првог квартала шк. 

2017/18 , дискутовано је о потешкоћама на које су ученици наилазили у раду. Утврђен 

распоред конторлних вежби и писмених задатака. 

Анализирин је рад на крају првог полугодишта  шк 2017/18. и остварен договор 

око прославе шкосле славе Свети Сава  

Извршено је планирање учешћа на Зимским сусретима учитеља.  

 

  
Председник стручног већа: 

Данијела Лукић 
 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА  

 

Стручно веће учитеља 4.разреда је у току првог полугодишта школске 

2017./2018.годину  у свом раду одржало  пет састанака и на њима су реализвани 

следећи планирани садржаји. 

АВГУСТ   :Прва седница     18.8.2017. 

-Утврђено је да су  чланови  Стручног већа учитељи четвртих разреда, и то: 

1.Слађана Шарић,2.Звездана Новоселац,3.Светлана Радовановић,4.Гордана Паламар, 

5.Драгица Будечевић,6.Љубица Тојић,7.Биљана Станић,8.Мирјана Пандуревић. 

За руководиоца Стручног већа у овој школској години је одређена Мирјана 

Пандуревић. 

-Утврђена су задужења послова свих чланова на изради годишњих планова рада за све 

наставне предмете. 

АВГУСТ   :Друга седница     29.8.2017. 

-Израђен је и усвојен годишњи програм рада Стручног већа за школску 

2017./2018.годину. 

-Израђени су годишњи планови рада за све наставне предмете за школску 2017./2018. 

-Планирано  је стручно усавршавање учитеља у установи. 

-Договорили смо се о редоследу предаје месечних планова за све наставне предмете. 

-Урађени су и предати месечни планови за септембар. 

СЕПТЕМБАР   :Трећа седница   29.9.2017. 

-Утврђени су одишњи планови за све наставне предмете. 

-Планирана су стручна усавршавања унутар установе. 

-Утврђен је распоред контролних вежби . 

-Изабран је часопис за децу :“Витез“. 

-Договарали смо се о реализацији програма „Дечје недење“. 

-Утврђени су и предати и подељени  месечни планови за октобар. 

 

ОКТОБАР   :Четврта седница      30.10.2017. 

-Анализирани су успех и владање ученика за први квартал 2017./2018. 

-Идентификованису ученици за рад у допунској настави(из предмета по потреби). 

-Анализирана је реализација програма Дечије недеље. 
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-Урађени су иподељени месечни планови за новембар. 

ДЕЦЕМБАР   : Пета седница       21.12.2017. 

-Утврђени су успех и владање ученика на крају првог полугодишта. 

-Анализирана је реализација васпитно-образовног рада на крају 1.полугодишта и свих 

ваннаставних активности. 

-Разговарали смо о припремању програма за прославу школске славе Св.Сава. 

-Урађени су месечни планови за јануар. 

-Договорили смо се о одласку на Зимске сусрете учитеља који ће се одржати 

13.1.2018.год. у ОШ „Ј.Ј.-Змај“  у Сремској Митровици. 

-У оквиру стручног усавршавања у установи одржан је угледни час-ликовна радионица 

из наставног предмета ликовна култура у комбинованом одељењу  IV-II разед у 

Засавици 2. И реализатор је учитељица Мирјана Пандуревић. 

-Остали планирани часови за предходне месеце који нису реализовани идаље су у 

плану за 2.полугодиште. 

 

 

                                                              Председник Стручног већа: 

        Мирјана Пандуревић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ  

 

СЕДНИЦА ОДРЖАНА 29.08.2017. 

Дневни ред: 

Избор председника актива 

Расподела часова на чланове актива 

Доношење плана и програма рада 

Доношење одлуке о терминима израде контролних и писмених задатака 

Доношење плана рада за ученике који уче по ИОП-у 

 

За председника актива је изабран Александар Милошевић. 

У школи наставу математике ће реализовати Весна Војиновић, Александра Гагић, Саша 

Јовановић (у Мачванској Митровици), Саша Јовановић и Александар Милошевић (у 

Ноћају) и Јован Адамовић (у Равњу). 

План и програм рада за наступајућу школску годину преузимамо као и предходних 

година од  Друштва наставника математике основних школа Нови Сад. 

Термини израде контролних и писмених задатака су предложени од Друштва 

наставника математике основних школа Нови Сад у плану и програму и ми ћемо 

радити у складу са њиховим предлозима. 

План рада за ученике који уче по ИОП-у ће бити донет уз помоћ школског психолога 

Биљане Божић и школског педагога Биљане Хрговић. 

 

СЕДНИЦА ОДРЖАНА 30.10.2017. 

 

Дневни ред: 

Анализа успеха ученика на крају протеклог периода 

Мере за побољшање успеха 

 

У току протеклог периода уочавамо да се редовна настава реализује према плану без 

одступања. Не постоји велики број недовољних оцена из математике. 
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Како би успех био још бољи, треба још већу пажњу посветити индивидуализованој 

настави за ученике који са тешкоћама савладавају градиво и интензивирати допунску 

наставу. 

 

СЕДНИЦА ОДРЖАНА 21.12.2017. 

 

Дневни ред: 

Анализа реализације плана и програма 

Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Договор о одласку на семинар 

 

План и програм рада је реализован без одступања. 

Ученици који имају недовољан успех ће од 25.12. у договору са наставницима имати 

допунску наставу. Термини ће бити означени на огласној табли у школи како би сви 

ученици и родитељи били обавештени. 

Семинар „Архимедесов“ ће бити у Београду, а школа односно локална самоуправа ће 

одобрити одлазак на тај семинар за 2 наставника наше школе. Котизација ће бити 

благовремено уплаћена. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

 

Ред. 

Бр. 

Датум 

одржавања 
Дневни ред Присутни 

1. 29.08.2017. 

1. Избор председника стручног већа 

2. Глобални планови 

3. Индивидуални планови стручног 

усавршавања 

1. Емилија Вулић 

2. Љиљана Габошац 

3. Јелена Глигорић 

4. Жељко Глигорић 

5. Здравка Поповић 

6. Ивана 

Симеуновић 

7. Ана Вученовић 

8. Јелена Ђукић 

2. 08.09.2017. 1. Усвајање плана стручног усавршавања 

1. Емилија Вулић 

2. Љиљана Габошац 

3. Јелена Глигорић 

5. Здравка Поповић 

6. Жељко Глигорић 

7. Јелена Ђукић 

3. 26.09.2017. 
1. Усвајање предлога за ментора 

колегиници Ивани Симеуновић 

1. Емилија Вулић 

2. Љиљана Габошац 

3. Јелена Глигорић 

4. Жељко Глигорић 

5. Марија Стојшић – 

Гајдош 

6. Здравка Поповић 

7. Ана Вученовић 

4. 26.12.2017. 

Оствареност НПП на крају првог 

полугодишта 

Успех ученика 

Стручно усавршавање 

1. Емилија Вулић 

2. Љиљана Габошац 

3. Јелена Глигорић 

4. Жељко Глигорић 

5. Марија Стојшић - 

Гајдош 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 

Жељко Глигорић,  Јелена Глигорић и Марија Стојшић – Гајдош – Акредитовани 

семинар „Мотивација – могућа мисија“, 8 бодова 

Одлазак на Сајам књига у Београду 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 

 

Јелена Глигорић, 26.12.17. за чланове стручног већа који нису били на семинару 

„Мотивација – могућа мисија 2“ извела презентацију вештина и идеја са похађаног 

семинара 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

                                                              

 

          Стручно веће наставника српског језика, у првом полугодишту школске 2017/18. 

године, одржало је четири састанка. Све планиране активности за овај период рада, 

успешно су реализоване. 

          У септембру су усвојени планови рада (глобални и оперативни) за 2017/18. 

школску годину и договорена је њихова израда. Утврђен је и календар писмених и 

контролних вежби и задатака за прво полугодиште. Анализирани су иницијални 

тестови ученика и израђени су планови за додатну и допунску наставу. Подељене су 

дужности у вези са квизом поводом 125 година од рођења Иве Андрића. Договорено је 

да се квиз одржи у новембру као део прославе Новембарских дана.  

          У октобру, 5.10.2017, реализован је угледни час Драматизација приповетке 

„Прича о кмету Симану“, наставнице Биљане Сувић. Израђени су планови рада секција 

и ваннаставних активности путем којих ће се ученици успешно спремити за 

наступајућа такмичења из језика и књижевности. Актив је организовао и спровео 

активности у оквиру Дечије недеље. Ученици су писали поруке пријатељства, 

литерарне радове, песме и приче на тему пријатељства и љубави. Најуспешнији радови 

су симболично награђени и објављени на огласним таблама у матичној школи и 

подручним одељењима. Организована је и посета Сајму књига у Београду. 

          У новембру, у оквиру манифестације на нивоу Града Сремске Митровице – 

Новембарски дани, успешно су реализована два квиза знања на тему „Живот и дело Иве 

Андрића“ (10.11.2017. за ученике ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ и 17.11.2017. за 

ученике свих школа са територије Града Сремске Митровице). Анализиран је успех 

ученика на крају првог класификационог периода. 

          У децембру су израђени писмени задаци, полугодишњи тестови и анализирани су 

резултати ученика, као и њихов успех на крају првог полугодишта. Разговарало се о 

мерама за унапређење квалитета наставе и успеха ученика. Договорено је да матична 

школа и подручна одељења организују пригодан програм за прославу Светог Саве у 

сарадњи са вероучитељицом Даринком Николић. Штампан је први број школског 

часописа „Змајево гнездо“ подручног одељења у Ноћају у сарадњи са наставницом 

хемије и биологије Оливером Филиповић. 

 

 

                                                                                   

                                                                                                Руководилац стручног већа  

                                                                                                           Јелена Ђукић 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ФИЗИКУ 

 

На почетку школске 2017/2018  дошло је до промене назива предмета техничко 

и информатичко образовање у техника и технологија, услед чега је дошло до састајања 

професора у септембру месецу на нивоу општине Сремска Митровица ради 

консултовања о начинима прилагођавања и употребе постојећих уџбеника петог 

разреда за нови предмет ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, као и договора око реализације 

нових прилагођених планова. 

У Руми је 30. Септембра 2017. године одржан семинар за професоре ТИО на 

нивоу округа под називом "Методика реализације модула у настави ТИО као могућност 

развоја креативности код ученика", на коме су присуствовали професори ОШ "ДР 

НАРОД".  

У новембру месецу је одржан семинар у ОШ "Бошко Палковљевиц Пинки" у 

Сремској Митровици који је представљао обуку  професора за реализацију наставе у 

оквиру новог предмета за пети разред, техника и технологија. На семинару су такође 

учествовали професори ОШ из Мачванске Митровице. 

Колеге су размениле на активу искуство поводом новог предмета. Предложени 

су одређени начини реализације наставног плана и реализације ваннаставних 

активности. 

Тренутно постоји проблем са реализацијом часова за осме разреде везано за 

информатички део наставе у склопу предмета. Проблем је настао услед недостатка 

простора за реализацију часова информатике и часова техничког и информатичког 

образовања у Мачванској Митровици. У школи постоји једна просторија са мањим 

бројем рачунара у функцији, а часови поменутих предмета се по распореду преклапају 

тако да се професори морају конкретно договорити у наредном периоду како да 

премосте постојећи проблем. Решење је направити посебан распоред где ће професори 

информатике уступити с времена на време кабинет изводећи наставу у другој 

учионици. 

Такође, услед многих турбуленција од почетка школске године због новог 

предмета, посећивања семинара, разних обука и договора актив је одложио реализацију 

ваннаставних активности за друго полугодиште. Професори су се договорили о 

припреми ученика за предстојеће такмичење чији термини извођења су предвиђени на 

следећи начин : 

До 28. фебруара 2018. треба спровести школско такмичење да би се издвојила 

деца за следеће Општинско такмичење које следи убрзо тј. 10. марта 2018. Окружно 

такмичење је предвиђено за 21. Април 2018. док је републичко у мају месецу, 11. и 12. 

мај 2018. године. 

Професори се договарају унапред око дисциплина кроз које ће се представити 

ученици наше школе зато што је број пријава по дисциплини ограничен. То су следеће 

дисциплине: папирно модееларство, архитектура и грађевинарство-макетарство, ауто-

моделари, авио-моделари, бродо-моделари, ракетни моделари, информатичке 

технологије, масинска техника, енергетика, роботика, електротехника... 

Током првог полугодишта школске 2017/18 године реализовани су сви часови 

редовне наставе из физике предвиђени наставним планом. За време првог полугодишта 

редовно је одржавана допунска и додатна настава за VI,VII и VIII разреде, што је 

евидентирано у дневнику рада. Поред тога за ученике који су имали недовољну оцену 

из физике на крају првог полугодишта организована је допунска настава у периоду од 

25.12-29.12.2017.године. На активу је договорено да припремна настава за завршни 

испит почне током другог полугодишта. Током јануара месеца 2018.године биће 

организовано школско такмичење из физике.  
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У ОШ,,Јован Јовановић-Змај“ у Ср.Митровици одржан је 9.12.2017.године 

семинар у организацији ДФС Подружница Сремпод називом ,,Рад са децом са 

посебним потребама“ на коме је присуствовао професор физике из ОШ,,Добросав 

Радосављевић-Народ“.  

За квалитеније извођење наставе физике у ОШ ,,Добросав Радосављевић-Народ“ 

у Мач.Митровици недостају очигледна средства за демострацију физичких појава и 

закона као и за лабораторијске вежбе предвиђене наставним планом и програмом.  

Планови редовне, додатне и припремне наставе налазе се у школској документацији.  

      Председник стручног већа Перић Мирослав 

 

                      

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ 

 

Одржана четири састанка актива: 

 

1. АВГУСТ (22.08): усвојен годишњи план рада, извршен избор руководства 

стручног већа, договорен план утврђивања календара писмених и контролних 

задатака, подељене активности везане за допунску, додатну наставу и рад 

секције, планирана израда иницијалних тестова за почетак школске године, 

поднет извештај о предавањима у Музеју Срема о Сирмијумским мученицима 

које је у току јула и августа одржао Миљан Гарчевић. 

2. СЕПТЕМБАР (20.09): анализаран резултат иницијалних тестова, направљен је 

план за неколико угледних часова који ће бити одржани у току године, 

договорен је час наставника историје Владимира Лукића пред ментором, 

директором и педагогом, пред излазак на Испит за лиценцу, саопштен извештај 

са Комеморације на Спомен гробљу, Легету, Рохаљ базама....где су 

присуствовали или у програму учествовали наставници историје Владимир 

Лукић и Миљан Гарчевић, поднет извештај о одласку у Музеј Срема на 

предавање и приказивање филма о страдању становиштва у Срему са ученицима 

(Владимир Лукић), поднет извештај о учешћу на Првом римском фестивалу у 

граду на почетку септембра (Миљан Гарчевић)  

3. ОКТОБАР (25.10): Анализиран успех ученика на крају првог класификационог 

периода и дати предлози за даље побољшање успеха – разматрање проблема са 

којима се ученици сусрећу у савлађивању градива из области друштвених наука 

(ученици на ИОПУ), поднет извештај са одласка на смотру археолошког филма 

у Музеју Срема (ученике водио Владимир Лукић). 

4. ДЕЦЕМБАР (20.12): поднет извештај о полагању венаца за дан ослобођења 

града – учествовао Миљан Гарчевић, поднет извештај о угледном часу 

одржаном у новембру – Водич кроз Сирмијум (Миљан Гарчевић), извештај о 

корелацијском угледном часу – Симан Кмет (држали наст. српског Биљана 

Сувић и Миљан Гарчевић), квизу посвећеном Иви Андрићу (на нивоу школе и 

на нивоу града – у припреми и извођењу учествовао Владимир Лукић), учешћу 

на квизу о Сирмијуму у Пинкијевој школи, поднет извештај са међународног 

семинара на коме је учествовао Миљан Гарчевић, предавања на отварању 

изложбе Куће Ане Франк у Библиотеци града, као и предавања о Јеврејима у 

прошлости Митровице, такође одржаног у Библиотеци у организацији Миљана 

Гарчевића...поднет извештај са одржаног стручног предавња у Музеју Срема на 

Првом археолошком симпозијуму  под називом Истраживања Сирмијума од 

стране Миљана Гарчевића, поднет извештај са предавања Срби у Трсту – 

колективно памћење, одржаног у Библиотеци града, поднет извештај са вечери 

посвећеној Милунки Савић – одржано у Парохијском дому, анализиран успех на 
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полугодишту (констатовано да има пуно слабих из географије код наставнице 

Биљане Лазић). 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА БИОЛОГИЈА 

И ХЕМИЈА 

 

Чланови  су: Радинка Туфегџић, Жељка Лекић, Весела Јовановић, Оливера 

Филиповић  и Ана Гаџурић-Слађана Божјковић. 

Прва седница је одржана 30.08.2017. године. Потврђени су годишњи планови 

рада и достављају се стручној служби у табеларној форми. Договорена је израда 

иицијалних тестова у прве две недеље септембра и анализа истих, а резултате 

доставити председнику актива.  Иницијални тестови су већ коришћени и прилагођени 

разредима понаособ. Како је школа прошле школске године била у пројекту „За чистије 

и зеленије школе у Војводини“ и то издвојено одељење Ноћај, проширење деловања у 

пројекту за ову школску годину се односи на централну школу. С обзиром да је нови 

школски објекат у завршној фази, активности изводити тако да могу да се презентују у 

новом простору краје школске године. Сваки наставник ће у оквиру свог предмета 

изабрати активности, а могућности су највеће на чуварима природе. Укључили смо се 

09.09.2017. године у подружнице школа УНЕСКА, наставник који води програм је 

Оливера Филиповић. Од прошле школске године колегиница Филиповић шаље радове 

ученика за „Школски зелени пресс“ до 31.10. текуће одине. 

Друга седница је одржана 15.09.2017. године. Анализирани су резултати 

иницијалних тестова. Оквирно се крећу од 20-70% по разредима. На основу резултата 

обратити пажњу на понављање градива претходних разреда током часова, а у складу са 

потребам актуелних тема.  

Трећа седница одржана је 07.11.2017. године. Анализирани су резултати ученика 

на крају првог квартала. Негативних оцена није било. Ученици који раде по ИОП-у 

пратити и предлоге за побољшање рада писати у педагошку свеску. Све ученике са 

оценом два ангажовати у изради домаћих задатака и понудити организовање допунске 

наставе. Спровести диференцијацију ученика за предтојећа такмичења-школско, 

општинско...према интересовањима и капацитету. За потенцијалне такмичаре 

припремати адекватне задатке, додатне у циљу вежбања.   

 

       Радинка Туфегџић-председник 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ 

 

 У првом полугодишту сви ученици који су похађали наставу физичког 

васпитања имају позитиван успех сходно њиховим интересовањима и мотивацијом 

за активности из области физичког васпитања и постигнутим резултатима на  

часовима и ваннаставним и слободним активностима. 

 Сви часови редовне и изборне наставе су реализовани у потпуности закључно са 

датумом 22.12.2017. који је уједно дан завршетка првог полугодишта као и 

ваннаставних активности. 

 Школа је узела учешће на спортским такмичењима и другим спортским 

манифестацијама.  

       Под  покровитељством града Сремска Митровица, као учесник на "Уличним 

тркама" у новембру месецу, поводом Дана ослобођења града, ученик  VIII3 разреда 

Гргић Мирослав је заузео треће место у категорији пионира осмих разреда. 

16.10.2017. На градском првенству у стоном тенису, одржаног у СПЦ "Пинки", 

О.Ш."Добросав Радосављевиц Народ" из Мачванске Митровице је екипно у 
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категорији пионира заузела друго место док је екипа из Ноћаја освојила треће место 

и пионирке треће место, а ученик VIII1 из Мачванске Митровице ОШ "Добросав 

Радосављевић Народ" Јаковљевић Марко у појединачној конкуренцији освојио је 

прво место.  

На градском и окружном првенству у пливању које је одрзано 08.09.2017. У 

Сремској Митровици уценица сестог три одељења, Сара Миловановић је освојила 

прво место у трци на 50 м и наступила је на Републичком првенству у Крагујевцу  

15.11.2017. 

ОШ"Добросав Радосављевић Народ" Ноћај је узео учешће на првенству града у 

одбојци које је у категорији пионира освојила прво место на Општинском првенству 

одржаном 02.11.2017.-дечаци. Екипа девојчица је такође наступила . 

На  Окружном првенству које је одржано 11.12.2017. Екипа дечака из одбојке је 

освојила четврто место. 

ОШ"Д.Р. Народ" Ноћај, наступила је на градском такмичењу 29.11.2017. 

24.11.2017. Шаховске екипе школе "ДР Народ" М.Митровица су освојиле 

следећа  места: 

   ПРВО место екипно пети-шести разред 

   ДРУГО место екипно седми-осми разред, а појединачно: 

   ПРВО место Угљешић Славко-шести разред 

   ДРУГО место Александар Николић-шести разред 

   ДРУГО место Пармаковић Кристина-шести разред 

   ДРУГО место Тахировић Дамир-седми разред  

   ПРВО место Максимочева Марија-седми разред. 

Постигнутим резултатима екипа је обезбедила учешће на Окружном такмичењу које 

ће бити одржано у другом полугодишту школске 2017/2018 године. 

                                Стручно веће професора физичког васпитања 

 

 
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 

ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

Чланови већа: 

Валентина Тадић - наставница музичке културе 

Данијела Хорњак - наставница музичке културе 

Драган Вученовић - наставник музичке културе 

Оља Дунђерски - наставница ликовне културе 

Наташа Марељ - наставница ликовне културе 

 

Стручно веће за музичку и ликовну културе се у првом полугодишту састао два пута.На 

састанцима се разговарало и планирало о: програму рада стручног већа, набавци 

наставних средстава, распоређивању наставног градива и усаглашавању рада 

наставника, начину обележавања предстојећих празника, секцијама и конкурсима. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

У току дечије недеље наставница музичке културе Валентина Тадић је 

организовала и реализовала етно концерт  на тему “Мостови међу 

генерацијама”.Учесници концерта су били ученици наше школе,наставница и етно хор 

разних генерација. Музичар-гост Филип Јовић Вујаковић се представио деци свирајући 

фрулу, гајде и кавал. 

У издвојеним одељењима Ноћај и Равње је такође уз прикладан музички 

програм обележена дечија недеља. 
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У новембру и децембру наставници музичке културе су на редовним часовима и 

секцијама имали хорске пробе за обележавање Нове године и школске славе Светог 

Саве која нам предстоји. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

У току дечије недеље наставница ликовне културе Наташа Марељ је 

организовала и реализовала ликовну радионицу на тему “Израда играчака од 

рециклираног материјала”. Оџив ђака је био велик а радови изузетно лепи и 

креативни.Наставница Оља Дунђерски је у издвојеним одељењима Равње и Ноћај 

реализовала ликовне активности у току дечије недеље.Хол сваке школе су красили 

ликовни радови на тему “Мостови међу генерацијама”. 

У току овог полугодишта наставнице су се са ђачким радовима одазвале на више 

ликовних конкурса. 

-Конкурс јапанског удружења ИЕ-НО-ХИКАРИ.Теме:пољопривреда, природа, животна 

околина, људи, породица, сцене оброка. 

-Конкурс Амбасаде Републике Србије у Јапану.Теме:разлике међу културама 

(церемоније, венчања, фестивали,  вашари), градови, села, стил живота. 

-Конкурс Хигијенског завода Сремска Митровица.Тема- здрава храна. 

Обележавање Нове године је почело прављењем украса за јелку од највећег загађивача-

пластике. Урађени су и изложени цртежи са темом зима и како замишлам новогодишњу 

ноћ. 

Крајем полугодишта су почеле припреме за обележавање школске славе Светог 

Саве.Слике,цртежи и сценографија. 

 

Председник стручног већа 

Наташа Марељ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА 

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ПРВОГ РАЗРЕДА 

 

Чланови одељенског већа првог разреда: Тојић Драгорад, Лукић Јасмина, 

Достанић Сања, Жарко Милка, Бугарин Ксенија, Беломарковић Данка, Васић Данијела 

руководилац Антић Вукица 

 

 1.Бројно стање ученика првог разреда: 

 

 Први разред започиње школску 2017/2018.годину са 90 ученика,а укупан број ученика 

на крају првог полугодишта је 89. 

  

 

Ра

зр

ед 

Одељенски 

старешина 

Број  

дечака 

 Број 

девојчица 

Укупан 

број 

уписаних 

ученика 

Укупан број 

ученика на 

крају 

полугодишта 

Ученици 

по 

ИОП2 

Родитељски 

састанак 

I1 Милка Жарко 10 7 17 17 1 2 

I2 Сања Достанић 11 7 18 17 / 2 

I3 Јасмина Лукић 7 3 10 10 / 3 

I4 Ксенија Бугарин 2 5 7 7 / 2 

I5 Данка 

Беломарковић 

1 1 2 2 / 3 

I6 Данијела Васић 4 7 11 11 / 3 

I7 Вукица Антић 9 11 20 21 / 3 

I8 Драгорад Тојић 1 3 4 4 / 3 

 

2. Планирани – реализовани фонд часова: 

 

Ра

зр

ед 

Одељенски 

старешина 

Слободне 

активности 

             Допунска настава 

     Српски језик          

Математика 

              ЧОС 

реализовано реализовано реализовано реализовано 

I1 Милка Жарко 17 3 9 17 

I2 Сања Достанић 17 11 / 16 

I3 Јасмина Лукић 17 / / 16 

I4 Ксенија Бугарин 16 8 2 16 

I5 Данка 

Беломарковић 

16 / / 16 

I6 Данијела Васић 16 5 6 16 

I7 Вукица Антић 16 / / 16 

I8 Драгорад Тојић 16 / / 16 
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3. Успех и владање: 

 

Од укупног броја 89 ученика првог разреда, 88 ученика раде по редовном плану и 

програму, док један ученик I1  разреда  Дошић Лазар, прати наставу по ИОП2 уз додатну 

подршку дефектолога Марије Предојевић од 10.10.2017.године (16 часова).   

У првом разреду у првом полугодишту, већина ученика је  напредовала на очекиваном 

нивоу. Сви ученици  имају примерно владање. 

 Савладали су предвиђен садржај градива за први разред, а родитељима је кроз 

мишљење учитеља о напредовању ученика представљено постигнуће деце. 

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

Школска година: 2017/2018. 

Чланови Одељенског већа другог разреда: Станковић Весна, Будечевић Драгица, 

Станић Биљана, Пандуревић Мирјана, Сарка Даница, Шпановић Драгица, Лукић 

Милена и Караклић Снежана. 

Руководилац: Лукић Милена 

Реализовани садржаји 
Време 

реализације 

 Усвојен план рада Одељенског већа. 

 Утврђено бројчано стање ученика у одељену. 

 Евидентирани ученици по ИОП-у. 

 Израђен план рада одељенског старешине, усклађени 

распореди, утврђен распореда писмених задатака и свих 

врста провера. Урађени иницијални тестови и договорен 

термин одржавања родитељских састанака. 

 Користиће се школска ужина, а осигурање ученика се 

реализује на добровољној бази. 

 Реализоване припреме за одржавање Дечије недеље.  

септембар 

 Сви ученици укључени у прославу Дечије недеље на нивоу 

школе. 

 Евидентирани су ученици који наставу похађају по ИОП-у 

и израђени планови I – IV. 

 Евидентирани су ученици I – IV за рад у допунској 

настави. 

октобар 

 Посета позоришту Добрица Милутиновић у Сремској 

Митровици и Српском народном позоришту у Новом 

Саду. 

 Одржани едукативни часови у библиотеци и угледни по 

предвиђеном плану. 

 Одржана предавања о спречавању насиља у школи. 

 На седници Одељенског већа анализиран је успех на крају 

првог тромесечја, и предложене су мере за побољшање 

успеха ученика. 

 Одржани су родитељски састанци. 

новембар 

 Индивидуализација по ИОП-у реализована: 

 ученица II6, похађа наставу по индивидуалном 

програму од другог квартала. 

 ученик II5, похађа наставу по ИОП2 програму од 

почетка године. 

децембар 
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 Остварени образовни стандарди за прво полугодиште. 

 Сви ученици учествовали у прослави Нове године. 

 Реализована хуманитарна акција кроз активности Црвеног 

крста и Савеза дистрофичара. 

 На састанку Одељенског већа анализиран успех и 

дисциплина ученика на крају првог полугодишта: 

 одличних – 51 

 врло добрих – 26 

 добрих – 14 

 довољних – нема 

 недовољних – нема 

 неоцењених – нема 

 владање – примерно  

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 
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С.ј. М. 

III1 Данијела 

Лукић 

20 9 11 8 8 16 16 Два 1 / 

III2 Мира Мајкић 21 10 11 5 5 15 15 Три / / 

III3 Добрија 

Чупић 

12 7 5 / / 16 16 Два / / 

III4 Ксенија 

Бугарин 

5 4 1 4 6 16 16 Два 2 / 

III5 Данка 

Беломарковић 

9 1 8 / 11 16 15 Три / / 

III6 Данијела 

Васић 

2 2 / 5 6 16 15 Три 2 / 

III7 Светлана 

Петровић 

19 6 13 / / 16 16 Два / / 

III8 Драгорад 

Тојић 

3 2 1 / / 16 16 Три / / 

Напомена:У одељењу III1дошло је до промене у току првог полугодишта што се тиче 

бројног стања ученика.Тренутно има 18 ученика и то 7 дечака и 11 девојчица.  
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Од укупно 89 ученика трећег разреда из свих одељења,на крају првог полугодишта 46 

ученика има одличан успех,22ученика врло добар успех,14 ученика је постигло добар 

успех,а 3 ученика довољан успех.Сви ученици трећих разреда имају примерно 

владање.У одељењу III1 један ученик је неоцењен,а у одељењу III2 три ученика су 

неоцењена,због неоправданих изостанака. 

 

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
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IV1 
Звездана  

Новоселац 
14 6 8 4 6 10 17 15 3 6 6 2 / / 

И

О

П

2 

 

1 

IV2 
Слађана 

Шарић 
20 12 8 4 6 9 17 15 3 11 5 4 / / / 

IV3 
Светлана 

Радовановић 
10 7 3 / / / 17 16 2 2 4 4 / / 

И

О

П

1 

1 

IV4 
Мирјана 

Пандуревић 
7 5 2 8 8 16 16 17 2 3 3 1 / / / 

IV5 
Гордана 

Паламар 
4 2 2 5 6 / 17 17 3 2 1 1 / / / 

IV6 
Драгица 

Будечевић 
5 2 3 8 8 8 16 16 3 4 1 / / / / 

IV7 Љубица Тојић 19 10 9 / / 10 17 17 3 11 3 5 / / / 

IV8 
Биљана 

Станић 
8 3 5 / 6 16 17 16 3 4 2 2 / / / 

 
НАПОМЕНА 

 

Од укупно 87 ученика четвртих разреда на крају првог полугодишта, 43 ученика има одличан 

успех, 25 врло добар, 19 добар успех. Сви ученици имају примерно владање. 

 

 
                                                                                       Председник Одељењског већа  

                                                                                                              Звездана Новоселац 
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 
У пети разред уписано 108 ученика и то 61 дечак и 47 девојчица.  

На крају првог полугодишта 84 ученика су имали позитиван успех и то: 

1. 33 ученика одличан успех 

2. 32 ученика врло добар успех 

3. 16 ученика добар успех 

4. 3 ученика довољан успех 

20 ученика је имало слабе оцене, а 4 ученика су неоцењена.  

98 ученика је имало примерно владање, 10 ученика врло добро владање због великог  

броја неоправданих изостанака.  

 
ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

 

Чланови већа: 

Наташа Марељ  VI1- Мачванска Митровица 

Александра Гагић  VI2-Мачванска Митровица 

Жељко Глигорић  VI3-Мачванска Митровица 

Раде Зарев  VI4-Равње 

Петар Шарић  VI5-Ноћај 

Оливера Филиповић  VI6-Ноћај 

У првом полугодишту 2017/18 год.одељенско веће шестих разреда се састало 3 пута. Сви чланови 

већа су били присутни. 

-Први састанак  6.9.2017год. 

Дневни ред: 

1.Теме и термини родитељских састанака-избор родитеља за Савет родитеља школе 

2.Подела бесплатних уџбеника 

3.Усклађивање тема часа одељенског старешине 

4.Ученици који наставу похађају по ИОП-у 

5.Број ученика који су уписали 6.разред и број ученика који понављају 5.разред 

Реализација: 

1.Све одељенске старешине шестих разрада су у овом полугодишту одржале 3 родитељска 

састанка и више индивидуалних разговора са родитељима.На првом родитељском састанку који је 

одржан почетком септембра изабран је по један родитељ за Савет родитеља школе. Изабрани 

родитељи: Сувић Катарина VI1,Анамарија ТурудићVI2, Радовановић Смиља VI3,Двоштански 

Соња VI4, Драгана ЈеликићVI5,Панић Бранка VI6. Други родитељски састанак је одржан после 

првог квартала.Трећи родитељски састанак је одржао психолог и педагог школе-како препознати 

и спречити насиље у школи,основе безбедности-тема.После заједничког предавања родитељи су 

остали на разговору са одељенским  старешинама.         

2.Сви ученици који су на време приложили адекватну документацију и који су испуњавали услове 

су добили бесплатне уџбенике. 

3.Написан је оквирни план за теме чос-а али их сваки одељенски старешина прилагођава свом 

темпу рада. 

4.Ове школске године један ученик похађа наставу по ИОП-у. 

5.На почетку школске 2017/18 године шести разред је уписало 103 ученика.13 ученика није 

успело да заврши пети разред са позитивним успехом па нису прешли у шести. 

-Други састанак 3.11.2017год. 

Дневни ред: 
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1.Анализа успеха ученика шестих разреда на крају првог тромесечја 2017/18год. 

2.Владање ученика у току првог полугодишта 

3.Екскурзија за шести разред 

Реализација: 

1.Од  укупно 100 ученика (3 ученика су се одселила )72 имају позитиван успех. 4 ученика су 

неоцењена. Са слабим оценама има 24 ученика.Са једном слабом  оценом 10,са две слабе 8,са три 

слабе 4,са четири слабе 2 ученика. По предметима:географија 22 јединице, српски језик 7, физика 

4,историја 5,математика 3.Све укупно 41 слаба оцена. 

2.Сви ученици имају примерно владање 

3.Ђаци шестог разреда на једнодневну екскурзију иду у мају месецу.Маршута-

Орашац,Опленац,Рисовачка пећина,Манасија,Покајница.Разговарали смо и о евентуалној 

промени маршуте екскурзије за седми разред. 

-Трећи састанак 26.12.2107год. 

Дневни ред: 

1.Анализа успеха ученика шестих разреда на крају првог полугодишта 

2.Владање и изречене васпитно дисциплинске мере 

3.Допунска настава 

Реализација: 

1.Од укупно 100 ученика шестог разреда, 68 ученика има позитиван успех на крају првог 

полугодишта.7 ученика су неоцењени.25 ученика имају јединице.34 недовољне оцене.Са једном 

слабом 19,са двеслабе 3,са три слабе3 ученика.По предметима:географија 21,енглески језик 

7,математика 6.Одличан успех има 30 ученика,врло добар 29 ученика,добар успех 8  

ученика,довољан 1 ученик.       

2.На крају првог полугодишта 93 ученика имају примерно владање.4 ученика су неоцењени а 3 

ученика имају смањену оцену на врло добар 4-због великог броја изостанака. 

3.Допунска настава за ученике са јединицама је реализована. 

  

Руководилац одељенског већа за 6.разред  

  Наташа Марељ 
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ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

 

Школска година: 2017/2018. 

Чланови одељенског већа осмог разреда: Јасна Папишта, Миљан Гарчевић, Љиљана 

Габошац, Јован Адамовић, Јелена Ђукић, Марија Стојшић - Гајдош. 

Руководилац: Миљан Гарчевић 

Реализовани садржаји 
Време 

реализације 

 Усвојен план рада Одељенског већа. 

 Утврђено бројчано стање ученика у одељену. 

 Евидентирани ученици по ИОП-у. 

 Израђен план рада одељенског старешине, усклађени 

распореди, утврђен распореда писмених задатака и свих 

врста провера. Урађени иницијални тестови и договорен 

термин одржавања родитељских састанака. 

 Користиће се школска ужина, а осигурање ученика се 

реализује на добровољној бази. 

 Реализоване припреме за одржавање Дечије недеље.  

септембар 

 Сви ученици укључени у прославу Дечије недеље на нивоу 

 школе. 

 Евидентирани су ученици који наставу похађају по ИОП-у 

и израђени планови  

 Евидентирани су ученици за рад у допунској настави. 

 Извршена екскурзија ученика осмог разреда (два ноћења 

на Златибору) 

 

октобар 

 

 Одржана предавања о спречавању насиља у школи. 

 На седници Одељенског већа анализиран је успех на крају 

првог тромесечја, и предложене су мере за побољшање 

успеха ученика. 

 Одржани су родитељски састанци. 

 

новембар 

 Индивидуализација по ИОП-у реализована. 

 Остварени образовни стандарди за прво полугодиште. 

 На састанку Одељенског већа анализиран успех и 

дисциплина ученика на крају првог полугодишта. 

 Реализована хуманитарна акција кроз активности Црвеног 

крста и Савеза дистрофичара. 

децембар 
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Стање на полугодишту 2017-2018.  

Укупно ђака 

103     

Мушких Женских Отишло у току 

полугодишта 

 

 

Дошло у току полугодишта 

55   (53%) 49 (57%) 1 ж  1м 

Позитивни 

82  (80%) 

Одлични Врло 

добри 

Добри Довољни 

16 (16%) 29 (28%) 22 (21%) 1 (1%)      

Негативни 

19  (18%) 

Са једном слабом Са две 

слабе 

Са три слабе Са четири 

слабе 

Са пет слабих 

14  (14%) 5 (5%)    

По предметима 

српски енглески географија математика физика 

6 (6%) 1 (1%) 10 (10%) 2 (2%) 5 (5%) 

Неоцењени 

2 (2%) 

Владање 

Примерно Врло добро Добро Довољно Недовољно 

93  (90%) 9 (8) 1 (1%)   

Изречене васпитно дисциплинске мере 

Укор одељенског старешине Укор одељенског већа Укор 

наставничког већа 

Укор директора 

11 (11%)     

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

        У току првог полугодишта актив је одржао  четири састанка. Актив се договарао о 

изради свога плана рада, као и комисија, актива, тимова, и израдом њихових планова. 

  Актив је свој план рада  презентовао на седницама Наставничког већа и 

Школског одбора. Редовно је вођена педагошка документација. Актив је пратио 

реализацију редовне наставе,додатне, допунске, изборне наставе, слободних 

активности и све је у потпуности реализовано . Часови додатне наставе и слободних 

активности ће у другом полугодишту бити интензивнији. Педагог школе је упознао 

актив о посећеним часовима и да би настава била квалитетнија, обавио је са сваким 

наставником анализу часа. Тим је упознат са променама у V разреду где су предметни 

наставници презентовали шта ново доносе  ови  предмети. Анкетирани су ученици од 

петог до осмог разреда везано за изборни предмет ( чувари природе, свакодневни живот 

у прошлости, хор и оркестар)  и листу слободних активности која обухвата: друштвене, 

културне, уметничке, техничке, спортске и научне секције. 
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  Актив се бавио реализацији акционог плана самовредновања 2016/ 2017.  год. 

активностима које би доприносиле бољем квалитету наставе и учења.  Настава треба да 

буде што више  индивидуализована,  да припреме наставника буду тачне и прилагођене 

одељењу. 

 Актив је упознат са реализацијом плана стручног усавршавања наставника.  Изведене 

су екскурзије у VII И VIII разреду. У оквиру сарадње са локалном заједницом, 

обављене су активности око пријема првака, Дечије недеље,сви систематски прегледи 

за разреде који су планирани.  Одржана су предавања из стоматологије. Остварена је 

добра сарадња са Градском библиотеком. Школа је учествовала на наградном конкурсу 

Завода за јавно здравље и неки ученички радови су награђени.     Наставља се стара 

сарадња са СУП-ом  из области безбедности.  Чланови школе “Вивак” извели су 

представу у оквиру матичне школе. 

  Екипа наших ученика учествовала је у квизу” Сирмијум царски град”.  У школи 

”Бошко Палковљевић  Пинки”  и у квизу заузели III место.  Одржан је квиз ” Живот и 

дело Иве Андрића”  у оквиру новембарских дана, а ученици нижих разреда 

организовали су маскенбал. 

 Тим је редовно и систематски пратио и анализирао дисциплину ученика ( кроз рад 

тима за заштиту од насиља, ученички парламент…) . 

  У току првог  полугодишта организована  су предавања за родитеље и ученике 

од трећег до осмог разреда на тему ”Насиље и злостављање међу ученицима” од стране 

педагога школе. Одржана је презентација образаца за ИОП и упуства за попуњавање 

истих . Носилац презентације је психолог школе а асистент педагог школе. Угледни час 

”Прича о кмету Симану” су одржали наставница српског језика и наставник историје. 

Наставница биологије и хемије Оливера Филиповић је  одржала  угледни час  “Здрава 

храна”. 

  Правилник о вођењу педагошке документације, оцењивању од првог до четвртог 

разреда, реализовао је педагог школе. Ликовна култура - радионица типа отворених 

врата  I2 и  и угледни час II4- IV4 су  реализатори учитељице. 

  Чланови стручног актива за израду ШП упознати су са новим Законом о 

основама система образовања и васпитања Сл. гл. РС  88 / 2017.  о изменама и 

допунама Закона о основном образовању од 10. 11. 2017. године. 

  Поштовале су се индивидуалне разлике међу ученицима по начину учења и 

брзини напредовања (рађени прилагођени наставни програми и индивидуални 

образовни планови). 

Потенцирало се дечије стваралаштво деловањем секција, организацијом 

изложби и дечијих радова, уређење учионице и школског дворишта ( хуманитарне 

активности, социјалне активности, ДКР). 

Обогаћивао се васпитни рад на нивоу часова одељењског старешине правилним 

избором тема и редовно вршене анализе васпитног рада одељенских заједница на нивоу 

одељенских већа. 

 

Руководилац актива за развој школског програма 

Слађана Шарић и Дејан Младеновић 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ЕСТЕТСКО И ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ 

ШКОЛЕ 

 

Чланови комисије: 

1.Филиповић Оливера-професор биологије и хемије 

2.Жилић Наташа-професор тио 

3.Перић Мирослав-професор тио 

4.Лекић Жељка-професор биологије 
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5.Дунђерски Оља-професор ликовне културе-ЗАМЕНИК КООРДИНАТОРА 

6.Марељ Наташа-професор ликовне културе-КООРДИНАТОР КОМИСИЈЕ 

 

Комисија се у првом полугодишту 2017/18год.састала два пута.Сви чланови комисије 

су били присутни. 

Естетско и хигијенско стање школе је у овом полугодишту било 

задовољављјуће.Редовно је одржавана хигијена школе за коју су задужене спремачице 

али и сви запослени.Ученици су се бринули за одржавање хигијене у 

учионицама.Ученици VI1 су почетком школске године окречили учионицу.Одељенске 

старешине и учитељице су са ђацима уређивали учионице са ликовним и литерарним 

радовима.Наставници ликовне културе су били задужени за уређење паноа у холу 

школе.Библиотекари су уређивали плакате са актуелним темама(фотографије Дечије 

недеље радионице,приредбе...). Цвеће које се налази у школи је редовно заливано. 

С обзиром да је наша школа врло стара и у лошем стању сви се радујемо изградњи нове 

школе. Ова комисија ће у новим и лепшим условима радити квалитетније и успешније. 

 

Координатор комисије  

Наташа Марељ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 

 

Координатор тима за  културну и јавну делатност школе 1.9.2017. године 

организовао је пригодан програм за прваке ОШ“Добросав Радосављевић Народ“ у 

Мачванској Митровици са почетком у 12 часова. 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда припремили су програм 

ДОБРОДОШЛИЦЕ за ђаке прваке и њихове родитеље у библиотеци школе. 

Ученици  су певали, рецитовали и играли. 

Овим је завршен мали пригодан програм.Учитељице су прозвале своје ђаке, а 

затим их одвеле у своје учионице.          

                                                            

                  

ПРОГРАМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ ( 2 – 8. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ) 

„ ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА, ЗА РАДОСТ СВАКОГ 

ДЕТЕТА“ 

 

2.10.2017. ПОНЕДЕЉАК 

I – IV разред  „Деца деци“ ( поклон другу ) – порука, поклон или слаткиш 

3.10.2017. УТОРАК 

I – IV разред  Израда играчака на нивоу ОЗ уз помоћ  бака 

4.10.2017. СРЕДА 

I – IV разред  Пријем  првака у Дечји савез 

5.10.2017. ЧЕТВРТАК 

I – IV разред  ЧОС „Имамо госта“...причала ми моја бака... ( трећи час) 

6.10.2017.ПЕТАК 

I – IV разред  Традиционалне игре (такмичењеу традиционалнимдечјим играма ): 

Жмурка, Скакање у џаковима, Школице, Потезање конопца, Шуге, Пошто секо млеко, 

Коларићу Панићу, Ринге, Ринге Раја        

                       

Изложба макета у Музеју Срема 25.10. – 27.102017. године ученици првог, другог, 

трећег и четвртог разреда ШО „Добросав Радосављевић Народ“, посетили су Музеј 

Срема где је била поставка највеће макете на Балкану.Ученици су се упознали са 
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збирком од 1500 барби лутака и 2000 малих аутомобила.Са великим истраживањем су 

истраживали макету од 44m
2 

 повезујући све садржаје наставног предмета све око нас,  

односно природа и друштво.Активно су учествовали у предавању о основним 

појмовима из природног и друштвеног окружења и њиховој повезаности, а затим 

забављајући се тражили скривене фигуре, где су били награђени ученици који су 

пронашли скривену фигуру. 

Ова едукативна посета била је веома занимљива. 

Аутор: Боривоје Вујић 

Изложба едукативног карактера 

                                                                                

НОВЕМБАРСКИ ДАНИ 

8. новембар 2017. Одржано предавање ( угледни час „ Сирмијум  - царски град“ за 

ученике 5. и 6. разреда, реализатор наставник историје Миљан Гарчевић, час ће бити 

одржан у мултимедијалној учионици наше школе. 

 Прве недеље новембра ( 10.новембра  у 12,30 часова) ученици од 1. до 4. разреда 

одржаће маскенбал под називом   

 „ЈЕСЕН У ВОЋЊАКУ“, реализатори ће бити учитељи, а маскенбал ће се 

одржати у дворишту школе. 

 Изложба ликовних радова „МОЈА МИТРОВИЦА“ биће изложена на паноу  у 

школском холу током овог месеца.Реализатор: Наташа Марељ. 

 Школа ће 17. Новембра 2017. у 11 часова у својим просторијама  организовати 

квиз на тему  

 

„125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ИВЕ АНДРИЋА“ 

Учешће ће узети ученици 7. и 8. разреда ( чланови Ученичког парламента  на нивоу 

свих школа у граду ( општини). 

Организатор квиза је педагог школе Биљана Хрговић и стручно вече за српски језик. 

Турнир у шаху за ученике од 5. до 8. разреда. 

Реализатор: Бранимир Жилић. 

                           

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА МАЛОЛЕТНИЧКУ ДЕЛИНКВЕНЦИЈУ 

 

Чланови комисије су у септембру се усагласили са планираним активностима и 

оставили могућност додавања актуелних или креативних идеја током рада у текућој 

школској години.  

Разредне старешине су током октобра проследили базичне информације о 

ученицима са поремећајима у понашању школској стручној служби. Евиденију о 

потребним разговорима води психолог школе Биљана Божић.  

СУП, школски полицајци су својим предавањима подигли глобалну 

презентацију на један званични ниво. Теме безбедности су евидентиране у дневнику 

рада као ЧОС-е.  

На ЧОС-у у новембру су обрађене теме односа, личности, превазилажење 

препрека и животни циљеви.  

Светски дан борбе против сиде обележен је постављањем паноа у холу школе 

издвојеног одељења Ноћај. Садржај – наличје сексуалног живота је пратио 

регистровање синдрома са нултим пацијентом, преко клиничке слике, начина 

заражавања, могућности заштите, фотографија оболелих, симболом бесконачности 

прављеним од црвене траке и великог знака питања: да ли је цела прича природног 

карактера?  
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31.01.2018. постављањем паноа у холу школе биће обележен је Национални дан без 

дуванског дима. 

 

Реализација активности из програма УНЕСКО школе 

 

Тимским радом колега, са нагласком на одељењске старешине подстиче се 

прихватање и толеранција разлика међу ученицима наше школе, са нагласком на 

ученике ромске популације која је веома заступљена. Деца су по дифолту веома 

прилагодљива и школа је за све наше ученике једно веома пријатно место, по 

приоритету наведене организације - ширења културе мира и стицања квалитетног 

образовања.  

Крајем септембра месеца текуће године организовали смо акцију прикупљања 

хуманитарне помоћи за породицу Т. из Мачванске Митровице којој је дом оштећен у 

пожару. Идеју су спровели у дело ученици VI-6 разреда са одељењским старешином 

Оливером Филиповић, са великим одушевљењем да могу бити од помоћи. Пакет са 

хигијеном, наставним материјалом, слаткишима, играчкама пратило је писмо подршке. 

Спровођење акције помогла је наставница музичког Валентина Тадић која је предала 

пакет. Одржавамо међу ђацима дух хуманости, а све у близини Међународног дана 

ублажавања последица природних катастрофа за кога је одређена друга среда у месецу 

октобру.  

Током дечје недеље у акцији „Друг другу – нека пружи руку“. Наставтавнице 

српског језика Бранка Гаџурић и Јелена Ђукић подстакле су ученике да напишу и 

размене поруке. Ширио се дух пријатељства издвојеним одељењем у Ноћају. Најлепше 

поруке су издвојене као материјал за часопис, првенац чије је име „Змајево гнездо“, а 

који ће према интерном плану излазити два пута у школској години. 

Поводом Светског дана науке 16.10., ученици III-7 разреда са учитељицом 

Светланом Петровић су имали радионицу рециклаже пластике. Правили су занимљиве 

предмете од пластичне амбалаже: саксије, држаче за оловке...са нагласком на очување 

животне средине. Два веома успешна рада саксија – црвени зека и плава маца су 

фотографисана по пропозицијама и послата на београдски Фестивал науке. 

Крајем октобра одржана је трибина „Правилна употреба свеже хране у исхрани“. 

Прво је организована у централној школи, због великог броја ђака са ученицима 

школског парламента, а потом и у подручном одељењу Ноћај са ученицима VIII-6 и VI-

6 разреда. Наставница Оливера Филиповић је Power point презентаацијом подстакла 

ученике на размишљање. Упоређивали су боје човековог енергетског тела са бојом воћа 

и поврћа, посматрали зубе биљоједа и месоједа и дошли до закључка да се без „живе“ 

хране не остварује стање здравља, без блокада. Демонстрирано је прављење смутија од 

воћа, поврћа, семенки и филтриране воде. Ученици су преузели рецепте: Зимска идила, 

Спанаћ са чоколадом (какао), Освежавајуће јутро. О самосталности и навикавању 

ученика да преузму одговорност за своју, за почетак ужину говори пресма чији је 

рефрен:  

Смути праве деца сама 

и без тата и без мама. 

Зеленише исецкају 

изнутра се окупају. 

 

Наставница музичког Данијела Хорњак је написала мелодију за текст песме чији је 

аутор Оливера Филиповић.  

 На Светски дан очувања аудио визуелне баштине 27.10.  сумирали су свој рад 

Зелени новинари  ученици VI-6 разреда са наставницом Оливером Филиповић. Наиме, 

сарађујемо са „Школским зеленим преес-ом“ другу школску годину. Прошлогодишња 
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сарадња је била презентована запаженим радовима у часопису „Чувари равнице“. 

Добра традиција се наставља, допис са веома успешним радовима обухвата и три рада 

ученика издвојеног одељења Ноћај. Тематика коју су потраживали је екологија вода, 

однос према животињама...Радови литерарно-фотографског типа се могу погледати на 

паноима у издвојеном одељењу Ноћај. 

 Прдседник Стручног већа србиста Јелена Ђукић иницирала 10.11. квиз  „Живот 

и дело Иве Андрића“. Групе ученика комбинованих одељења такмичили су се у 

познавању нашег Нобеловца. Дана 17.11. на нивоу града, у оквиру Новембарских дана 

школу је на квизу са истом тематиком представљала победничка екипа, са школског 

квиза, Ноћајци. У холовима школа су постављени панои поводом 125 година од рођења 

Иве Андрића са литерарним радовима ученика – Мостови спајају људе, а у складу са 

Међународним даном толернције 16.11.. 

 Светски дан борбе против сиде обележен је постављање паноу у холу школе 

издвојеног одељења Ноћај. 

 Борбу против електронског насиља почели смо у јануару. Колеге на часовима 

одвоје мало времена како би ученике подсетили на безбедно коришћење интернета, 

циљана претрага потребних садржаја. Вршњачка едукација је спроведена израдом 

паноа на дату тему. 

  

ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

              У првом полугодишту школске 2017./ 2018. године, чланови Тима за школски 

спорт и спортске активности су имали неколико активности, везане за организацију 

школских такмичења. 

             Све активности које су предвиђене планом и програмом школског спорта и 

слободних активности су реализоване. 

 

           Изведен је јесењи крос 5.10.2017. на игралишту Подриње у Мачванској 

Митровици, за ученике који похађају наставу у Мачванској Митровици. Ученици 

подручних одељења одржали су крос на школским игралиштима школа( Салаш 

Ноћајски, Ноћај, Раденковић,, Засавица1, Засавица2 и Равње). На нивоу сваког разреда 

изабрана су прва три места за дечаке и девојчице. Ученици су добили дипломе за 

освојена прва три места. 

 

         У оквиру Дечје недење 6.10. 2017. одржан је Дан спорских активности. Одржана 

су такмичења међу разредима- „Између две ватре“- девојчице. Фудбал- дечаци. У 

подручним одељењима одржана су такмичења у школским двориштима у Салашу 

Ноћајском, Ноћају, Раденковићу, Засавици1, Засавици2 и равњу. Ученици победници 

су похваљени за свој успех. 

 

         У оквиру Новембарских дана, поводом ослобођења града Сремска Митровица, 

одржана су такмичења од I до IV разреда- девојчице- „Између две ватре“ и дечаци у 

Фудбалу. Ученици првог разреда су играли „Школице“. Екипе су биле формиране од 

ученика другог, трећег и четвртог разреда, мешовито. Биле су четири екипе, па су после 

победници играли са победницима. Прво место је проглашено и ученици су добили 

похвалнице- екипе у фудбалуи „Између две ватре“ 

 

                                                                          координатори тима 

  Мајкић Мира ,Антић Вукица 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 

 

Tоком првог полугодишта педагог школе је радила следеће послове: 

-у оквиру подручја ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА током месеца септембра са радила на изради Извештаја о раду школе за 

шк.2016/2017.г.,потом Годишњи план рада школе за 2017/18.г.Допуну ШП за 5.разред 

2017/18.г.,План стручног усавршавања на ниво школе за 2017/18.г.Урађена документа 

сам презентовала на седницама: Школског одбора, Педагошког колегијума, 

Наставничког већа ради усвајања.                              

Учествовала у изради:ценуса,статистичког извештаја о раду школе,решења о 40-радној 

недељи,упитника за припрему инспекцијског прегледа-Припремљност школе,упитника 

ШО-К и ШО-П,Покрајин.секр.за образо.и култ.почетак школске године,изборни 

предмети,праћење инклузивног образовања и других извештаја који су тражени од 

школе,а где се захтева пре свега прикупљање и обрада података о 

ученицима,одељењима,фонду часова,плановима рада.Ови послови су рађени током 

VIII,IX,X,месеца и по потреби. 

Педагог је радио и у планирању рада Тима за самовредновање,Актива за развојно 

планирање,Актива за израду ШП,Тима за заштиту ученика од насиља,злост.и 

занемар.,Тима за проф.орјентацију,Тима за стручно усавршавање,Пдагошки колегијум. 

Такође сам радила на формирању и вођењу УП и пружала помоћ у реализацији 

активности УП. 

Радила на планирању и организовању сарадње са другим институцијама:Дом 

здравља,Центар за социјални рад,СУП-релизац.пројекта у 4.и 6.разреду,предавања у 1.и 

5.разреду,Интерресорна комисија,Развојно саветовалиште за младе,Завод за јавно 

здравље,библиотека,музеј и друге школе на ниво града. 

Планирање рада педагога-годишњи план рада,месечни планови ради; 

Формирање одељења I i V разреда,распоређивање нових ученика и поноваца; 

Праћење реализације акционог плана самовредновања;праћење и вредновање мера 

индивидуализације и ИОП-а;систематско праћење и вредновање наствног процеса и 

напредовања ученика. 

Прегледање годишњих планова рада наставника и месечних планова рада;прегледање 

педагошке документације-дневници рада,матична књига. 

 

    ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА :  

Педагог редовно обрађује податке о успеху и владању ученика и упознаје чланове 

Настав.већа,ПК,ШО.Пружала помоћ наставницима у планирању стручног усавршавања 

унутар школе(угледни часови, отворена врата,презентације..). 

Путем презентације упознала стручно веће 1.разреда са Правилником о оцењивању-

описно-примена. 

    РАД  СА  НАСТАВНИЦИМА ; 

   Упознала О.С. 1.и 5.раз.са одељењима-ученицима са циљем што лакше 

адаптације на школски живот и школске обавезе;карактеристикама појединих 

ученика(здравље,породични услови). 

  Пружана помоћ председницима стручних већа,кординаторима актива и тимова 

школе у циљу реализације стручног усавршавања-плана,вођење тимова и реализација 

програма и вођење педагошке документације.Заједно са стручним већем зс српски језик 

радила на организацији и спровођењу квиза знања:“Живот и дело Иве Андрића“ на 

ниво школе и града у такмичењу УП. 

    Током првог полугодишта педагог је посетила 27 часова(11 часова разредне 

наставе и 16 часова предметне наставе).Након сваког часа са наставником урадила 

анализу часа  како би се недостатци отклонили и нејасноће решиле.Извештај о 

посећеним часовима сам поднела на седници актива за развој школског програма.Циљ 
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је био развијање,подизање мотивације код ученика,веће вредновање активности на 

часу,Током обиласка прегледала сам и педагошку документацију коју воде наставници. 

   Током полугодишта пружана је помоћ наставницима у осмишљавању рада  са 

ученицима којима је потребна додатна подршка-ученици са тешкоћама у развоју. 

     Радила на оснаживању учитеља-наставника за рад са ученицима из осетљивих 

група,у циљу развијања интеркултуралности,предлагање активности-заједничких. 

     Свим О.С.дат предлог тема за ЧОС.Одржала предавање на ЧОС-у:у 

5.раз.“Прелазак из разредне наставе у предметну“ 

-6. и 7.раз.“Значај радне дисциплиине за успех ученика“; 

-3.-8.раз.“Ризици и мере заштите и реаговање у случају када се насиље деси“. 

-Сарадња у остваривању свих форми сарадње са породицом; 

-Помоћ О.С.у изради програма појачаног васпитног рада за одређене ученике. 

       РАД  СА  УЧЕНИЦИМА: 

   Педагог је радио на праћењу-адаптације ученика Iи V разреда,прихватање и 

уклапање у школски живот и обавезе. 

  Радила саветодавни рад са ученицима који су нови ,који су поновили разред у 

циљу откањања проблема у раду и редовном похађању наставе. 

    Са УП радила програм,помоћ у реализацији активности;програм обележавања 

Дечје недеље-радионице:Реци стоп електронско насиљу,вршњачка едукација,ликовна 

ра-дионица,радионица-здрава храна;и др. 

     УП је активно узео учешће у обележавању Новебарских дана кроз низ 

активности:квиз на нивоу наше школе и града „Живот и дело И.Андрића“,радионице 

УП на ниво града „Безбедна употреба интернета“у организацији ош“Ј.Ј.Змај“;јавни 

час:“ На ком је нивоу наша културна свест“,парламент музичке 

школе“П.Кранчевић“,као кординатор водила сам парламент кроз све ове 

активности.Води се посебна евиденција. 

  Са члановима УП урадила плакате за хол школе на тему:“Безбедност ученика“-

мере заштите и реаговање у случају када се насиље деси..;плакат:Особине доброг друга. 

   -Учествовала у изради педагошког профила ученика-помоћ О.С. 

-Вођење досијеа ученика и прикупљање документације за дате ученике;који имају 

проблема у понашању,раду,поштовању кућног реда школе,радној 

дисциплини,поправљање сабих оцена,редовно похађање наставе...Реализовала појачан 

васпитни рад за поједине ученике заједно са О.С. и психологом школе,ученици који 

неоправдано изостају више од 5.часова и који својим понашањем угрожавају друге у 

остваривању њихових права.О разговорима са ученицима редовно сам обавештавала 

О.С.и родитеље јер без њиховњ помоћи нема побољшања.Евиденција о разговорима 

посебно се води.За поједине ученике укључен је Центар за социјални рад и 

Саветовалиште за младе .. 

-Сарадња са интерресорном комисијом,Центром за социјални рад,Домом здравља-

системат.прегледи и предавања лекара ученицима према узрасту. Стоматолошким 

диспанзером-систематски прегледи.. 

    У сарадњи са СУП-м у току је реализација програма:Основи безбедности деце у 

4.и6.разреду ,одржана четири предавања током полугодишта.Евиденција се води у 

дневницима рада. 

  У 1. и 5. разреду СУП је реализовао предавање:“Безбедност у 

саобраћају“,евиденција у дневницима рада. 

Усарадњи са Црвеним крстом Ср.Митровица реализовано 8.радионица за ученике 1.-

4.раз.програм:“Промоција хуманих вредности“,едукатори су биле две ученице 

Мед.шк.“Д.Никшић“ 4.година. 

          РАД СА РОДИТЕЉИМА-СТАРАТЕЉИМА: 

        Током првог полугодишта обављала сам саветодавне разговоре са родитељима 

према потреби у циљу решавања проблема ученика(вођени индивидуални и групни 
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разговори са родитељима,веома често заједно са О.С.,психологом школе и 

директ.шк.).Циљ је био пружање подршке родитељима-старатељима ученика који 

имају тешкоће у учењу,проблема у понашању,развоју,изостајању са 

наставе...Укључивање родитеља у случајевима појачаног васпитног рада.Сарадња са 

другим институцијама које пружају помоћ породици:Центар за социјални рад,Развојно 

саветовалиште,Школски диспанзер.. 

         РАД  У  СТРУЧНИМ  ОРГАНИМА  И  ТИМОВИМА: 

       Током полугодишта присуствовала сам седницама:Одељењског 

већа,Наставничког већа,Педагошког колегијума.Учествовала у раду Актива за развојно 

планирање,Актива за развој ШП,тима за самовредновање,тима за ПО,тима за 

инклузивно образовање,тима за стручно усавршавање,тима за заштиту ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања.  

Током   полугодишта  саставни део свакодневног рада је била и сарадња са 

ПСИХОЛОГОМ И ДИРЕКТОРОМ  ШКОЛЕ.Сарадња се одвијала путем размене 

информација свакодневно,заједничким радом у реализацији појачаног васпитног рада 

са ученицима,у праћењу реализације наставног процеса,анализа наставе и анализа 

успеха ученика.Рад на изради школских докумената,пројеката школе... 

         Током полугодишта сарађивала сам са Центром за социјални рад Ср.Митровица 

у ситуацијама када ученици дуже изостају са наставе и када раде са породицама 

ученика на решавању одређених проблема. 

         Сарадња са ШОСО“Р.Поповић“,дефектолозиле,логопеди,који раде као подршка 

ученицима у реализацији ИОП-2,реализација програма,размена искуства;сарадња са 

тимом за транзицију преласка два ученика 6.разеда код нас ради насавка даљег 

образовања. 

Сарадња са Домом здравља-систематски прегледи и предавања лекара и стоматолога. 

Сарадња са Развојним саветовалиштем младих за ученике који су на третману,размена 

информација. 

Сарадња са другим школама у граду основним и средњим,размена информација. 

 Током  полугодишта присуствовала сам стручном усавршавању у школи. 

 Са комисијом за полагање стручног испита присуствовала часу код наставника 

историје због полагања испита за лиценцу. 

 

              У области вођења педагошке документације: редовно сам водила дневне 

евиденције о свом раду,годишњи,месечне планове рада. 

 Редовно сам вршила преглед педагошке документације и упућивала наставнике у 

начине вођења и отклањање недостатака. 

         У области стручног усавршавања у школи одржала презентацију,присуствовала 

угледним часовима,часовима отворених врата за родитеље о чему водим евиденцију у 

портфолију. 

          Присуствовала састанцима актива педагога на нивоу града Ср.Митровица. 

 

                                                                           Педагог школе, 

Биљана Хрговић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

 

Током полугодишта психолог је највећи део радног времена посветио 

индивидуалном и групном раду са ученицима, као и индивидуалном раду са 

родитељима. Такође, на дневном нивоу психолог је сарађивао и консултовао се са 

одељењским старешинама, наставницима, наставницима разредне наставе, као и са 

директором школе.  
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-у оквиру подручја ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА током месеца септембра са радила на изради Извештаја о раду школе за 

шк.2016/2017.г.,потом Годишњи план рада школе за 2017/18.г. Допуну ШП за 5.разред 

2017/18.г.,План стручног усавршавања на нивоу школе за 2017/18.г.Урађена документа 

сам презентовала на седници  Савета родитеља ради усвајања.                           

    Учествовала у изради извештаја који су тражени од школе,а где се захтева пре 

свега прикупљање и обрада података о ученицима,одељењима,фонду часова,плановима 

рада. 

    Психолог је радио и у планирању рада Тима за самовредновање ,Тима за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања,Тима за 

проф.орјентацију,Тима за стручно усавршавање,Педагошки колегијум. 

По потреби сам узимала учешће у раду УП у припреми и организацији рада са 

ученицима. 

Активно сам сарађивала са другим институцијама у граду, највише са Центром 

за социјални рад, Саветовалиштем за младе и Интерресорном комисијом у вези ученика 

и њихових породица. 

Водила сопствену документацију ( годишњи и месечни план школског 

психолога, свакодневно Дневник рада). 

Формирала одељења првог разреда уз активну сарадњу са учитељима који 

добијају прваке. 

Праћење реализације акционог плана самовредновања;праћење и вредновање 

мера индивидуализације и ИОП-а;систематско праћење и вредновање наствног процеса 

и напредовања ученика. 

    ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА :  

  Редовно водила евиденцију  о успеху и владању ученика и упознала чланове 

Савета родитеља на крају првог тромесечја као и на крају полугодишта .Пружала помоћ 

наставницима у планирању стручног усавршавања унутар школе(угледни часови, 

отворена врата,презентације..). 

Путем презентације упознала чланове ПК и све заинтересоване наставнике о начину 

писања ИОП планова, као и о документацији која прати реализацију ИОПа. 

 Са педагогом школе и предметним наставницима припремала програм 

активности којим смо конкурисали за школе УНЕСКО. 

  РАД  СА  НАСТАВНИЦИМА ; 

   Упознала учитеље 1.разреда са одељењима-ученицима са циљем што лакше 

адаптације на школски живот и школске обавезе као и карактеристикама појединих 

ученика(здравље,породични услови). 

 Са учитељицом I1 одељења свакодневно сарађивала око потешкоћа са 

адаптацијом ученика који ради по ИОП-у.  

    Током првог полугодишта посетила сам 12 часова(9 часова разредне наставе и 2 

часа предметне наставе). У разредној настави акценат је био на првом разреду, 

посматрању адаптације ученика, самосталности у раду и савладавању почетног читања 

и писања. 

Након сваког часа са учитељем сам анализирала ток часа ( сваког  ученика 

понаособ, као и ток адаптације ). 

   Током полугодишта пружана је помоћ наставницима у осмишљавању рада  са 

ученицима којима је потребна додатна подршка-ученици са тешкоћама у развоју. 

 Саветодавни рад са свим учитељима и наставницима у писању ИОП-

а,разматрање његовог садржаја и начина евалуације. 

 Свакодневно саветовала и разговарала са учитељима и наставницима о 

ученицима који живе у дисфункционалним породицама, као и начинима сарадње са 

родитељима. 
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     Радила на оснаживању учитеља-наставника за рад са ученицима из осетљивих 

група,у циљу развијања интеркултуралности,предлагање активности-заједничких. У 

петом разреду одржала сам час на тему адаптације на пети разред, док сам у шестом и 

седмом одржала предавање на тему промена у пубертету. У осмом разреду са децом 

сам разговарала о школама у граду и важности успеха за упис жељене школе. 

-Пружала помоћ ОС изради програма појачаног васпитног рада за одређене ученике. 

       РАД  СА  УЧЕНИЦИМА: 

Психолог је радио на праћењу-адаптације ученика I и V разреда,прихватање и 

уклапање у школски живот и обавезе. 

  Радила саветодавни рад са ученицима који су нови ,који су поновили разред у 

циљу откањања проблема у раду и редовном похађању наставе. 

Са ученицима припремала час вршњачке едукације на тему „Сурфуј безбедно“. 

Водила ученике УП у другу школу на предвање о безбедности на интернету у склопу 

Новембарских дана . 

Са члановима УП урадила плакате за хол школе на тему:“Безбедност ученика“-

мере заштите и реаговање у случају када се насиље деси..;плакат:Особине доброг друга. 

    Учествовала у изради педагошког профила ученика-помоћ О.С. 

Разговарала по потреби са ученицима који раде наставу по ИОП-у, са нагласком 

на пружање подршке и мотивисању за рад. 

Водила саветодавне разговоре са ученицима који се суочавају са емотивним 

проблемима и недоумицама које прате пубертет ( на иницијативу ученика/родитеља 

или уз договор са ОС/предметним наставником). 

Детаљна евиденција о разговорима води се у дневнику рада психолога. 

Вођење досијеа ученика и прикупљање документације за дате ученике;који 

имају проблема у понашању,раду,поштовању кућног реда школе,радној 

дисциплини,поправљање слабих оцена,редовно похађање наставе...Реализовала појачан 

васпитни рад за поједине ученике заједно са О.С. и педагогом школе,ученици који 

неоправдано изостају више од 5.часова и који својим понашањем угрожавају друге у 

остваривању њихових права.О разговорима са ученицима редовно сам обавештавала 

О.С.и родитеље.Евиденција о разговорима посебно се води.За поједине ученике 

укључен је Центар за социјални рад и Саветовалиште за младе .. 

Сарадња са интерресорном комисијом, Центром за социјални рад,Домом 

здравља-системат. Прегледи и предавања лекара ученицима према 

узрасту.Стоматолошким диспанзером-систематски прегледи.. 

    У сарадњи са СУП-м у току је реализација програма:Основи безбедности деце у 

4.и6.разреду ,одржана четири предавања током полугодишта.Евиденција се води у 

дневницима рада. 

  У 1. и 5.разреду СУП је реализовао предавање: “Безбедност у 

саобраћају“,евиденција у дневницима рада. 

 Прикупљала новчана средства од ученка за чланарину Црвеног крста, као и 

удружење дистрофичара. 

    Усарадњи са Црвеним крстом Ср.Митровица реализовано 8.радионица за 

ученике 1.-4.раз.програм:“Промоција хуманих вредности“,едукатори су биле две 

ученице Мед.шк.“Д.Никшић“ 4.година. 

          РАД СА РОДИТЕЉИМА-СТАРАТЕЉИМА: 

       Током првог полугодишта обављала сам саветодавне разговоре са родитељима 

према потреби у циљу решавања проблема ученика(вођени индивидуални и групни 

разговори са родитељима,веома често заједно са О.С.,педагогом школе и 

директ.шк.).Циљ је био пружање подршке родитељима-старатељима ученика који 

имају тешкоће у учењу,проблема у понашању,развоју,изостајању са 

наставе...Укључивање родитеља у случајевима појачаног васпитног рада.Сарадња са 
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другим институцијама које пружају помоћ породици:Центар за социјални рад,Развојно 

саветовалиште,Школски диспанзер.. 

 Родитељи су се често само јављали на разговор како би у сарадњи са психологом 

унапредили своје родитељске ставове ( најчешће због поремећених односа са децом и 

лоше мотивације за учење). 

 Активан саветодавни рад са родитељима и старатељима ученика који раде по 

ИОП-у, храбрење и пружање стручне помоћи у превазилажењу потешкоћа, недоумица 

и страхова. 

         РАД  У  СТРУЧНИМ  ОРГАНИМА  И  ТИМОВИМА: 

      Током полугодишта присуствовала сам седницама:Одељењског већа,Наставничког 

већа,Педагошког колегијума. Учествовала у раду тима за самовредновање,тима за 

ПО,тима за инклузивно образовање,тима за стручно усавршавање,тима за заштиту 

ученика од насиља,злостављања и занемаривања, тима за професионалну 

орјентацију,комисије за малолетничку делинквенцију. 

Током   полугодишта  саставни део свакодневног рада је била и сарадња са 

ПЕДАГОГОМ И ДИРЕКТОРОМ  ШКОЛЕ.Сарадња се одвијала путем размене 

информација свакодневно,заједничким радом у реализацији појачаног васпитног рада 

са ученицима,у праћењу реализације наставног процеса,анализа наставе и анализа 

успеха ученика.Рад на изради школских докумената,пројеката школе... 

        Током полугодишта сарађивала сам са Центром за социјални рад Ср.Митровица у 

ситуацијама када ученици дуже изостају са наставе и када раде са породицама ученика 

на решавању одређених проблема. 

        Сарадња са ШОСО“Р.Поповић“,дефектологом,логопедом,који раде као подршка 

ученицима у реализацији ИОП-2,реализација програма,размена искуства;сарадња са 

тимом за транзицију преласка два ученика 6.разеда код нас ради наставка даљег 

образовања. 

      Сарадња са Домом здравља-систематски прегледи и предавања лекара и 

стоматолога. 

    Сарадња са Развојним саветовалиштем младих за ученике који су на 

третману,размена информација. 

Сарадња са другим школама у граду основним и средњим,размена информација. 

      Током  полугодишта присуствовала сам стручном усавршавању у школи. 

 

             У области вођења педагошке документације:редовно сам водила дневне 

евиденције о свом раду,годишњи,месечне планове рада. 

        У области стручног усавршавања у школи одржала презентацију,присуствовала 

угледним часовима,часовима отворених врата за родитеље о чему водим евиденцију у 

портфолију. 

         Присуствовала састанцима актива психолога на нивоу града Ср.Митровица. 

 

                                                                         Психолог школе  

Биљана Божић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 

2017/2018 ГОД. 

 

У школској библиотеци раде два библиотекара у две смене од 7 до 17 часова. 

Кроз многобројне активности библиотекари учествују у васпитно-образовном и 

културном раду школе. 

12.10.2017. ученици првог разреда су посетили библиотеку и упознали се са 

начином позајмљивања књига, правилима понашања у библиотеци и књижевним 

фондом библиотеке. 
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У току Дечје недеље и Новембарских дана библиотекари су узели учешће у 

радионицама, такмичењима и квизовима. 

 

23.10.2017. Чланови библиотекарске секције и  Клуба читалаца обележили су 

Светски дан школских библиотекара. Изнели су своје утиске о књигама које су 

прочитали. 

 

15.11.2017. Ученици од I-IV разреда, њих осам, учествовали су на јесењој 

радионици "Волим јесен златну" у организацији градске библиотеке Глигорије 

Возаревић. 

 

Формиран је читалачки клуб који учествује у Клетовом читалачком 

маратону,који има за циљ избор најлепшег романа за децу. Чланови клуба су ученици 

од петог до осмог разреда,њих 20. Ментор је библиотекар Светлана Стојановић.Рад се 

одвија кроз радионице а у првом полугодишту је одржана једна. 

Библиотекари пишу Летопис школе , израђују фото-паное у Дечјој недељи и у 

време Новембарских дана, воде записнике на седницама Наставничког већа . Воде 

документацију о раду школске библиотеке ( библиотечке секције, евидентирање нових 

наслова у инвентарну књигу и рачунар). 

У току првог полугодишта уведено је 233 књиге за потребе ученика и 

наставника . 89 књиге добијене од Владе РС И Министарства просвете. Наша школа је 

добила 58. 000, 00 динара за набавку нових књига. 

 

      У библиотеци је одрзано низ предавања и угледних часова.     

 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

 Одвијала се преко рада Савета родитеља школе, сарадња са библиотеком 

“Глигорије Возаревић” у Сремској Митровици, позориштем “Добрица Милутиновић”, 

музејом Срема, учешћем на свим ликовним, литерарним конкурсима и квизовима 

знања. 

 Сарадња са родитељима одвијала се преко:  

- заједничких родитељских састанака ( на тему „Ризици и мере заштите и 

реаговање у случају када се насиље деси“ III-VIII разред) 

- родитељских састанака 

- индивидуалних разговора 

 

 Све одељењске старешине одржале су по два родитељска састанака у току 

полугодишта ( и један заједнички родитељски састанак). 

 Савет родитеља школе радио је преко састанака ( два састанка) који су 

одржавали у току полугодишта. Савет родитеља пратио је план изградње нове школе и 

интензивно су се занимали за ток градње. Родитељи су доносили одлуке о избору  

осигуравајуће куће за осигурање ученика.Савет се  бавио се и следећом 

проблематиком: ученичке екскурзије ( усвајање плана еккурзија), као и постигнутим 

успехом ученика на тромесечју и полугодишту. Упознат са планом самовредновања за 

ову школску годину . Савету је имао презентацију о мерама спречавања насиља у ОВ 

установама ( психолог школе). 

 На захтев родитеља у 3. и 4. разреду рађена је анкета о интересовању за увођење 

немачког као другог страног језика у 5.разреду.Са резултатима анкете родитељи су 

упознати. Савету је објашњено да уколико буде постојао одговарајући стручан кадар да 

ће немачки бити понуђен као други страни језик у 5.разреду. 
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 Почетком децембра изабрана су два родитеља у Општински савет родитеља ( 

Амнамарија Турудић и Весна Алексић Кришка). 

 У току полугодишта највеће занимање родитеља било је за ритам којим теку 

радови на изградњи нове школе, као и за финансијска средства којима ће се наставити 

пројекат изградње. 

 Сарадња са родитељима била је задовољавајућа, али ће се и ове школске године 

радити на унапређивању те сарадње. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 У току полугодишта  реализовани су следећи садржаји из школског маркетинга: 

изложбе ученичких радова – током целе године, Мали песници, ученичког живота у 

школи, репортаже о школи у локалним новинама:“Сремске новине”  и „Митровачке“ 

новине.  

Медији који су извештавали о проблематици и градњи школе су: „Сремска ТВ“, 

„РТВ Војводина“, „Сремске новине“, „Митровачке новине“, итд. 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА РАДА 

  

 Увид у рад наставних и ваннаставних активности, педагошку документацију, 

руковођење и усмеравање рада наставника, стручних органа, подела предмета на 

наставнике, организација 40-то часовне радне недеље, режим рада школе, организација 

и подела задужења за израду нормативних аката школе, израда планова образовно-

васпитног рада, рад на полугодишњој анализи образовно-васпитног рада, реализацији 

васпитног рада школе и осталих активности школе, -  директор школе, педагог школе и 

помоћници директора. 

 Закључивање уговора о финансирању рада школе, потписивање уговора за 

ученичке екскурзије, израда плана набавке основних средстава школе, инвестициони 

радови, набавка наставних средстава- вршио је директор школе. 

 Израда планова образовно - васпитног рада, предлог тема за ЧОС , истраживања 

разних педагошких појава и саопштавање резултата на седницама Наставничког већа и 

Педагошког колегијума , стручних тимова и  актива, помоћ одељењским старешинама у 

реализацији тема за ЧОС, саветодавни рад са ученицима, родитељима, рад на 

педагошком образовању родитеља – заједнички родитељски састанци, израда тема за 

родитељске састанке, саветодавни рад са наставницима, давање упутстава у вођењу 

педагошке документације, рад слободних активности,  реализација васпитног програма 

рада школе, реализација посебних програма, учешће у раду стручних органа , тимова и 

актива школе, учешће у праћењу стручног усавршавања наставника,  рад на 

унапређивању образовно-васпитног рада, учешће у раду ученичких организација, 

израда планова појачаног васпитног рада за одређене ученике и вођење документације 

о раду са ученицима, родитељима и одељењским старешинама. 
Психолог и педагог школе је са Тимом за инклузивно образовање утврђивао и 

евалуирао планове индивидуализоване наставе за ученике са потешкоћама у учењу,  

израду ИОП 2-а за  ученике са документацијом Интерресорне комисије, као и ИОП1 за 

ученике без медицинске документације. План транзиције израђен је за ученике по 

ИОП1 на прелазу у други циклус образовања, као и за ученике који су уписивали 

средњу школу по афирмативним мерама ( ученици из осетљивих група-Роми).План 

транзиције урађен је у сарадњи са ШОСО „Р.Поповић“ за ученике који су прешли у 

редован систем школовања ( 6. разред). ИОП3 урађен је за ученика 4.разреда из 

предмета математика. 
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 На седници Школског одбора одржаној 25.01.2018.г. усвојен је овај Извештај о 

раду школе за прво полугодиште школске 2017/2018.г. 

 

                                                                                                          

                                                                   Председник школског одбора 

                                                                                                 ___________________________ 

                                                                                                           /Александра Гагић/ 

 


