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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД” МАЧВАНСКА 

МИТРОВИЦА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 
 
 Образовно - васпитни  рад у основној школи “Добросав Радосављевић Народ” почео је 
1.09.2022.године и одвијао се према Наставном плану и програму прописаном од стране 
Министарства просвете Србије. Настава је трајала до 23.12.2022.године. Реализовано је 80 
наставних дана од планираних 81 дан.  Један наставни дан није реализован због штрајка просветних 
радника 1. децембра 2022.године. Надокнада изгубљеног наставног дана реализоваће се у трећем 
кварталу, пошто школа од синдиката није добила инструкције како да ради надокнаду током другог 
квартала када је дан изгубљен.Тако да је наставни план и програм на крају првог полугодишта 
реализован уз мања одступања. 
 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 и 
Засавици I радило се у комбинацији I-III разред, II и IV разред, у школи у Раденковићу  комбинација 
I-III, II-IV и Равњу I и III разред чиста одељења , II-IV разред комбинација. 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 8,00  у свим издвојеним одељењима школе, као и 
у матичној школи. Друга смена је почињала за разредну наставу од 13,30 часова, а за предметну 
наставу у 13 сати.  
 У  школској 2022/23. нема одељења осмог  разреда у Равњу, већ један ученик долази у 
матичну школу. 
 Током лета,  јесени и зиме 2022.године у склопу  радова изведени су следећи радови: 

Не постоји вода за пиће у ИО Ноћај и  Раденковић јер село није прикључено на градски 
водовод. Све остале школе су прикључене на градски водовод. 

- Није решено питање стајалишта испред матичне школе  за ученике путнике који долазе из 
Засавице и Равња у матичну школу. Школа је у току школске 2019/2020.  поднела захтев ГУ 
за изградњу стајалишта испред матичне школе у циљу повећања безбедности ученика 
путника из Равња, Засавице 1 и Засавице 2. Школа је од Града добила писмени одговор да на 
локацији преко пута школе не постоје услови за изградњу стајалишта. 
Од 1.октобра 2023.године почела је друга фаза изградње матичне школе: фискултурна сала, 
кухиња са трпезаријом, продужени боравак, кабинет за ТИО, свечана сала и спортски терени. 
Рок за завршетак радова је 15 месеци ( средства Града Сремска Митровица- ГУ за опште и 
заједничке послове). 

  
 У току полугодишта набављена су следећа наставна средства: 

 
• Хуманитарном акцијом УП и ученика школе прикупљено је 400 књига које су уведене у 

фонд библиотеке. 13 књига је школа купила својим средствима, а три су добијене на поклон. Све 
књиге су уведене у библиотечки фонд. 

• Фотокопир машина за потребе наставе 
• 12 пројектора и 12 сталака 
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• 6 рачунара  
• 23 лаптопа  
Дигиталну опрему школа је добила уз подршку Министарства просвете. 
Набавка техничких средстава има за циљ веће коришћење дигиталних средстава у настави. 

 
Школске 2022/23.године на реализацији образовно-васпитног програма ради следећи број 

радника: 
 
20-професора разредне наставе 
5-наставника разредне наставе 
5-наставника предметне наставе 
31-професора предметне наставе 
1-директор са високом  СС   
2-помоћника директора који раде у настави (2 са ВСС) 
1-педагог са високом стручном спремом 
1-психолог са високом стручном спремом 
1-библиотекара (1 са  ВШС) 
1-секретар са високом стручном спремом 
1-референт за финансијско рачуноводствене послове ССС 
1-дипломирани економиста за финасијско-рачуноводствене послове ВСС 
4-домара-ложача 
14-помоћних радника 
1  куварица 
1 сервирка 
1 вероучитељ са ВСС, 1 вероучитељ са четвртим степеном ( православни катехизис) 
1 вероучитељ католичког катехизиса са шестим степеном  
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 2022/23.године ради  се по јединственом наставном плану и програму 
Министарства Републике Србије. Наставни процес је реализован кроз 17 наставних недеља односно 
80  наставних дана.Један наставни дан није реализован због штрајка просветних радника. Наставни 
план и  програм обавезних и изборних предмета су реализовани у потпуности. 
  Настава је почела 01.09.2022.године, а завршена 23.12.2022.године.  
 Током полугодишта реализоване су предвиђене образовно васпитне области. Настава 
физичког васпитања реализивана је у дворишту школе, кеју  и учионицама са мањим бројем 
ученика ( матична школа). 

На почетку школске године било је уписано 707 ученика распоређених у 43 одељења од I-
VIII разреда, а на крају првог полугодишта школа има  705  ученика. Два ученика се одселило због 
промене места пребивалишта.  
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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. 
 

ПОЛУГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧОС-А У РАЗРЕДНОЈ И 
ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

 
Врста активности Разред Недељно часова Полугодишње 

часова 
Проценат 

реализације 
ЧОС I-IV 25x16 400 94,12 
ЧОС V-VIII 18x16 288 94,12 

 
 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И УСПЕХ НА 
 КРАЈУ ПОЛУГОДИШТА 2022/2023 . Г. II-VIII Р. 

 

 Ученици са 
позитивним успехом   
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ен
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оц
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ам
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%
 

Н
ео

це
њ

ен
и 

%
 

I 92     92 100     
II 92 55 21 16 - 92 100     
III 95 60 27 8 - 95 100     
IV 84 44 28 10 2 84 100     
V 81 27 33 7 - 67 82,72 9 11,11 5 6,17 
VI 84 22 32 24 - 78 92,86 4 4,76 2 2,38 
VII 95 17 32 20 - 69 72,63 21 22,10 5 5,26 
VIII 82 21 29 31 - 81 98,78 1 1,22 - - 
Ук. 613 246 202 116 2 566  35  12  

% 
II-

VIII 
 40,13 32,95 18,92 0,33 92,3

3  5,71  1,96  

Уку
пно 
I-

VIII 

705           
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Од 35 недовољних ученика са једном слабом је 27 ученика. Са две слабе 7 ученика, са три 
слабе оцене 1 ученик. На крају првог полугодишта слабе оцене имају ученици од 5-8.разреда из 
следећих предмета: 
-географија 24 недовољне оцене, наставница Биљана Лазић  
-математика 12 недовољних оцена, наставници Снежана Христов и Бранислав дамјановић 
-енглески језик 5 недовољних оцена, наставница Љиљана Габошац 
- шпански језик 2 недовољне оцене, наставници Жељко Глигорић и Бранка Опарушић 
Укупно 43 недовољне оцене 
У току прве недеље зимског распуста, за ученике који су имали недовољне оцене на крају првог 
полугодишта, наставници су реализовали допунску наставу по три часа из сваког предмета.  
Реализацијом активности из акционог плана који је предложио тим за квалитет, а усвојило 
Наставничко веће, смањен је број недовољних оцена кроз редовније долажење на часове допунске 
наставе и редовно похађање наставе. Највећи ефекат мера из акцоног плана су дале следеће 
активности: 
-појединачно информисање родитеља о терминима допунске наставе кроз позиве родитељима и уз 
помоћ наставнице ромског језика; интензивирани индивидуални контакти са родитељима 
-праћење редовности похађања допунске наставе на недељном нивоу од стране предметног 
наставника и обавештавање одељењског старешине. 
-позивање писменим путем родитеља чије дете је неоцењено или је имало велики број 
нерегулисаних изостанака 
-пријава Центру за социјални рад родитеља чији ученици нередовно похађају наставу 
- реализовање родитељског састанка за ученике са недовољним оценама и неоцењених ученика ( 
директор школе, стручна служба, одељењске старешине, предметни наставници који су имали 
недовољне оцене ). 
 
 Владање ученика I – VIII на крају полугодишта 
 

БРОЈ 
УЧЕНИКА ПРИМЕРНО ВРЛО 

ДОБРО ДОБРО ЗАДОВОЉАВ
АЈУЋЕ 

НЕЗАДОВ
ОЉАВАЈ

УЋЕ 

НЕОЦ. 

М- 348 
Ж-357 

УКУПНО 
705 

681 20 2 - - 2 

% 96,59 2,84 0,28   0,28 
 
У ес дневнику и ђачким књижицама одељењске старешине су образложиле оцене из владања. 
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ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
 Током полугодишта одржано је 16 часова по одељењу одељењског старешине од  I – VIII 
разреда. 
 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 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 од трећег до осмог 
разреда. 
3.разред- математика, 63 часа 
4.разред-математика, 35 часова 
5.разред-математика, 10 часова 
6.разред-математика, 11 часова, физика 8 часова. 
7.разред-математика, 8 часова, енглески језик 8 часова и физика 4 часа. 
8.разред-енглески језик, 8 часова и шпански језик 6 часова. 
 

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, историје, хемије.  

У разредној настави реализовано је по предметима следећи број часова: 
1. разред: српски језик 24 часа, математика 17 часова 
2. разред: српски језик 18 часова, математика 38 часова   
3. разред: 20 српски језик, математика 23 часа и енглески језик 3 часа 
4. разред: 22 српски језик, математика 36 часова и 2 часа енглеског језика 
У издвојеном одељењу школе у Равњу није било допунске наставе у предметној настави, јер 
наставници нису имали потребу за тим.  
Допунска настава у предметној настави је реализована допунска настава у матичној школи и 
ИО Ноћају. 
У 5. разреду реализовано је: математика- 27 часова, шпански језик 5- часова,  енглески језик 
10 часова и српски језик 10 часова. 

 У 6. разреду реализовано је из: математике 14 часова, српски језик 10 часова,  физике 8 
часова, енглески језик 7 часова, историја - 5 часова, шпански језик- 4 часа. 
 У 7. разреду реализовано је из географије 5 часова, математике 15 часова, физике 4 часа, 
енглески језик 13, шпански језик 15 часова , историја-8 часова, хемија- 3 часа. 
 У 8.разреду реализовано је из физике 7 часова , математика 12 часова, енглески језик 10 
часова, шпански језик 11 часова , историја- 2 часа, хемија -1 час, географија-3 часа. 
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ИЗБОРНА НАСТАВА 
 
 

 У одељењима од 5-8. разреда реализоване су слободне наставне активности: цртање,сликање, 
вајање ( пет група- 80 часова). Свакодневни живот у прошлости ( 8 група - 128 часова) и 
Домаћинство ( две групе у 7.разреду-32 часа), Уметност ( три групе осми разред-48 часова) 
            Изборна настава за предмет ромски језик реализована кроз рад пет  група ( два часа недељно) 
од 1-8. разреда и одржано је 160 часова. 
 У првом разреду реализована веронаука 112 часова ( седам група ) и грађанско васпитање 
(једна група) одржано 16 часова. 

У другом разреду реализовано: веронаука 112  часова (седам група) и грађанско васпитање 
16 часова (једна  група).  
 У току полугодишта ученици трећег разреда четири групе веронауке 64 часова и једна група 
грађанског васпитања 16 часова. 
 Четврти разред, три групе  веронауке, реализовано 48 часова и две групе грађанског 
васпитања 32 часа. 

Пети разред, четири групе веронауке, 64 часа и једна група грађанског васпитања, 16 часова. 
 Шести разред, три групе веронауке, 48 часова и две групе грађанског васпитања, 32  часа. 
 Седми разред, ученици су похађали предмет верска настава  четири  групе 64 часа и две 
групе грађанског, 32 часа. 
  Осми разред, верска настава, две групе, одржано 32 часова, две групе грађанског, 32 часа. 
 Католички катехизис две групе ( 1-4. разред и 6-7.разред) , 32 часа. 
 У петом,  шестом ,  седмом и осмом разреду други страни језик шпански као изборни 
наставни  предмет реализован је у свим одељењима ( 18 одељења – 573 часа). 
 

           ИЗВЕШТАЈ   О   РЕАЛИЗАЦИЈИ   ПРОЈЕКТНЕ  НАСТАВЕ  У ТОКУ ПРВОГ 
ПОЛУГОДИШТА     

 
У  току првог полугодишта школске 2022/2023. године реализована је  ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА  у првом циклусу основног образовања, односно у   четвртом разреду ,  кроз истоимени 
наставни предмет . 
        У свим одељењима  , четвртог  разреда /IV1, IV2,IV3,IV4,IV5,IV6,IV7 и IV8/ реализовано је 
по један час недељно, односно 15 часова  , што је и планирано глобалним и месечним планом рада, 
кроз један пројекат под називом ''Новчаница какве нема''. 

У пројекту ,,Новчаница какве нема“,  учествовали су ученици четвртог разреда, свако у свом 
одељењу ,према својим могућностима и афинитетима. Приликом рада и прикупљања потребних 
информација ученици су искористили и повезали знања и вештине из више различитих дисциплина 
и тиме је створена међупредметна  корелација са наставом; 
-српског језика, математике, природе и друштва, физичког васпитања, ликовне културе и тако смо 
кроз више корака активности дошли до пројекта. 
      Посебно је заступљен истраживачки рад вођен упуством учитељица,као и уз помоћ 
родитеља и особа прикладних занимања за овај пројекат. 
   Кораци активности реализовани на 14 наставних часова: 
Новац кроз време- Дебата и осврт на новчаницу као новчану јединицу и платно средство; 
Презентација о постанку новца и историјски осврт на назив ''Динар''. 
Динар у време владавине Стефана Првовенчаног. 
Упознавање са званичним валутама појединих земаља са акцентом на валути Р Србије; 

9 
 



Упознавање са новчаницама од 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 динара ( Опис 
лица новачанице, опис наличја новачанице, димензије, боје...Препознајемо славне личност српске 
културе на новчаницама: Вука С. Караџића, Петра Петровића Његоша, С.С. Мокрањца, Надежду 
Петровић, Јована Цвијића, Ђорђа Вајферта, Милутина Миланковића, Слободана Јовановића; 

Посета банкара часу (опис свог посла, разговор са децом где се штампа новац, зашто се 
стављају ознаке на новац, шта је кинеграм, шта је ултраљубичаста заштита, шта су фалсификати, 
како их открити, шта морамо предеузети када добијемо фалсификат, чему служе банкомати моби 
банке); 

Историјски осврт на кованице: Појам – ковање, кованице од 1,2,5, 10,20 динара, рељеф,  
димензије, пресликавамо рељеф кованице на папир; 

Проналазак новачаница које су отишле у историју, а  љубитељи се баве њиховим 
колекционарством; 

Учимо изреке о новцу: ,,Чист рачун дуга љубав“, ,,Зрно по зрно погача“, ,,Камен по камен 
палача“, ,, Пун као брод“, ,, Ко лако заради, лако и просипа“, ,,Новац свугде свира прву виолину“; 
Презентација пројекта и игре са новчићима. 
Плакат разноврсних новчаница у учионици. 

Приликом израде свих пројеката заступљено је више међупредметних 
компетенција/компентенција за целоживотно учење, дигитална, рад са подацима и информацијама, 
комуникативна, сарадње, одговоран однос према околини  и здрављу  и оријентације према 
предузетништву. 
 

Кординатор   Драгица Будечевић 
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ДРУШТВЕНО-КОРИСТАН РАД 

 
 Акције друштвено-корисног рада биле су на: уређењу учионица, школског дворишта, и 
скупљање материјала за рециклажу .Ученици од 1-8. Разреда, родитељи и сви запослени  
учествују у акцији „Чеп за хендикеп“ коју води током целе године педагог школе Биљана 
Хрговић, наставница техничког Наташа Жилић, наставница биологије Оливера Филиповић. 
Током полугодишта прикипљено је 83 килограма чепова који су донирани Удружењу бубрежних 
инвалида Сремске Митровице . Кроз ову активност школа се укључила у обележавање 
међународног дана особа са инвалидитетом, 3.12.2022.године. Прикупљање гардеробе за ученике 
слабијег имовинског стања. 
Асоцијација УП на нивоу града организовала је акцију прикупљања слаткиша за децу „Слаткиш 
на дар“ из социјално угрожених породица у чему је активно учешће узео и УП школе. Ученицима 
наше школе подељено је 30 пакетића. Ученици школе и њихови родитељи прикупили су изузетно 
велику количину слаткиша, чиме су показали емпатију, другарство и жељу да свако дете буде 
обрадовано за Нову годину. 
 Друштвено-користан рад према Плану рада школе реализовала су и издвојена одељења 
школе. 
У склопу активности по плану појачаног васпитног рада као вид друштвено корисног рада 
ученици су помагалу у одржавању цвећа, хигијене учионице, прикупљању лишћа у школском 
дворишту. Свака одељењска заједница је уређивала и одржавала своју учионицу. 
 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 
 На часовима од  I – IV разреда ученици су радили и обрађивали више сфера. Реализовано 
је 400 часова. 

 СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 5-8.РАЗРЕД 
 

5.разред, Цртање, сликање и вајање, две групе, 32 часа. Свакодневни живот у прошлости, три 
групе, 48 часова. 
6.разред, Цртање, сликање и вајање, две групе, 32 часа. Свакодневни живот у прошлости, три 
групе, 48 часова. 
7.разред, Домаћинство, једна група, 16 часова. Свакодневни живот у прошлости, две групе, 32 
часа. Уметност, две групе, 32 часа. 
8. разред- једна група Свакодневни живот у прошлости, једна група, 16 часова. Домаћинство, 
једна група, 16 часова. Уметност, једна група, 16 часова. 

 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ-СЕКЦИЈЕ 

 
Математичка секција 5. и 8.разред- 20 часова. 
Друштвене секције: Лингвистика- два часа, рецитаторска- осам часова, драмска-четири часа. 
Уметничке и хуманитарне секције: Ликовна-11 часова, рециклажа-11 часова, драмска - 4 часа. 
 
 

 
 
 

 
 



ТАКМИЧЕЊА 
 

Физичко васпитање  
Стони тенис градско првенство: 3.место екипно пионири, Ноћај.Друго место екипно пионирке, 
Ноћај  
( 7.10.2022.). 
Одбојка градско првенство: 3.место пионирке, Ноћај; 3.место пионири, Ноћај ( 24. и 25.11.2022.) 
Школа је носилац две Светосавске повеље за школску 2021/22.годину.  
Уна Станковић носилац је Светосавске повеље за област друштвене науке- шпански језик. 
Лука Петровић носилац је Светосавске повеље за област физичко васпитање-карате. 
 
 

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 

- „Здрава храна“, „Дојење“, „Здрави зуби“ , „ Прва помоћ“ , конкурс за ученике. 
- Волонтери Црвеног крста Сремска Митровица одржали су презентацију пружања прве 

помоћи са практичном вежбом за ученике. 
- Ученици од првог до осмог разреда су платили чланарину за чланство у Црвеном крсту и 

добровољни прилог за Друштво дистрофичара Војводине. 
- Запослени учествују у акцијама добровољног давања крви. 

 
ДЕЧИЈИ САВЕЗ 

 
 Програм организације заснива се на интересовањима деце основношколског узраста. 
 Активности у току године су биле следеће: 

-     Пријем првака у Дечији савез ( октобар)  
-  обележена Дечја недеља од 3-9.октобра 2022.године 
- Учешће у обележавању Новембарских дана ( током целог новембра) 
-Учешће у хуманитарним акцијама 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ ТОКОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ  

5-10.10.2021. 
 
                                        „ШТА   ДЕТЕТУ   ТРЕБА   ДА   РАСТЕ   ДО  НЕБА!?“ 
 
Планиране активности по наставним данима су реализоване у свим разредима. 
  У понедељак,  03.10.2022.г. Све одељењске заједнице од I до VIII раз.имале су 
активност:“Порука задруга“,током ЧОС-а размењивали позитивне поруке ,које су припремили 
кући на тему:другарстава,пријатељства,хуманости,толеранцује.Од порука настале су зидне 
новине чији је мото био:“Растимо до неба...“. 
   Уторак,  04.10.2022.г. Ученици  I разреда су примљени у Дечији савез,и то су им честитали 
старији другови II-IV раз. са поклонима:честитке, свеске ,оловке,бонбоне,лепе жеље. 
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За ученике  V-VIII раз.(представнике О.З.) у библиотеци  школе реализована  је 
презентација:“Наша права“(промовисање сигурности,безбедности и развијање толеранције међу 
ученицима,дијалога,разумевања).  Носиоци реализације  били су :Ученички парламент школе  
заједно са координатором наставницом енглеског језика Љ.Габошац.  
 У VII разреду је реализована радионица-дебата: „Срећа само понекад помаже,рад и занање 
увек“.Носиоци реализације су биле наставнице:О.Филиповић(хемија),Б.Сувић(српски језик) и 
Н.Марељ(ликовна култура) са ученицима. 
      Среда,  05.10.20222.г.  I - IV разред  је на нивоу одељења реализовао  ликовну  радионицу на 
тему:“Значај здраве хране за правилан развој и раст детета“(цртежи ,моделовање),након чега су 
О.З.поставиле своје изложбе. 
  У V разреду је  реализована  ликовно – историјска радионица са темом :“Сан детету треба да 
расте до неба“(прича о девојчицама чији су снови мењали свет), уз подршку наставника:  
Н.Марељ (ликовна култура) и М.Гарчевић (историја). 
      Четвртак,  06.10.2022.г. Ученици  од I до IV раз.су на нивоу одељења  реализовали радионицу: 
“Стваралаштво“ ,(свако дете је учествовало по слободном избору у писању 
песама,рецитовању,глуми,најбржем рачунању правилом извођењу вежби на физичком 
васпитању),уз усмеравање својих учитеља. 
Ученици IV-1 и IV-2 разреда су реализовали  ликовно-музичку радионицу: „Уметност детету 
треба да расте до неба“.Носиоци реализације ученици,наставници: Н.Марељ(ликовна култура) 
,Н.Илић(музичка култура) и учитељи. 
 У издвојеном одељењу школе у Салашу  Ноћајском у одељењима  I-3 и  III-3,реализована је 
еколошка радионица:“Расположење поправљају кућни љубимци и деца расту до неба“.Носиоци 
реализације су биле: наставница О.Филиповић и учитељице М.Лукић и С.Радовановић. 
  У издвојеном одељењу школе у Ноћају  веома успешно реализован „Спортски дан“.Учествовали 
су скоро сви ученици(играо се мали фудбал,одбојка,рукомет и стони тенис).Активности је  водио 
наставник физичке културе Петар Шарић уз подршку одељењских старешина. 
Петак,  07.10.2022.г. Ученици од  I до IV раз. и учитељи  реализовали су шетњу-излет у ближу 
околину(месни кеј,градски парк..). 
Са представницима О.З. V-VIII  раз. Ученички парламент школе и наставница Љ.Габошац су 
реализовали еколошку акцију :“Уређење кеја кроз место“(скупљање пластичних флаша,папира у 
вреће,са циљем чистије околине у којој сви одрастају). 
 Поводом Дечије недеље волонтери Црвеног крста  Ср. Митровице реализовали су за ученике од  
 V до VII разред своје програмске активности  уз активно учешће ученика:помоћ повређеним 
лицима-пружање прве помоћи,како спречити трговину људима и како се заштитити-информације 
о мерама опреза које је потребно предузети како не би постали жртве трговине људима.Ученици 
су приказане активности везане за смањење ризика од елементарних непогода-
демонстрације(вежбе)о деловању и поступању у различитим кризним ситуацијама.Програм је 
реализован на платоу испред школе. 
Упознати су ученици са процедуром како се постаје волонтер Црвеног крста. 
Активност реализована уз подршку психолога школе Б.Божић и одељењских старешина. 
   Све активности су фотографисане и  постављене на фејсбук страницу и сајт школе.Ликовна 
секција ће урадити плакат о реализацији Дечије недеље. 
 
М.Митровица 
12.10.2022.г. 
                                                                                                Педагог школе, 
                                                                                                                                 Биљана  Хрговић 
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УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

    Ученички парламент наше школе за ову школску годину је оформљен на састанку 26.9.2022. 
Изабрана су по два представника седмих и осмих разреда матичне школе . Ученицима је 
представљен програм рада за ову школску годину и изабрани су представници за Школски 
одбор, Тим  за развојно планирање, Тим за квалитет и развој установе, Тим за заштиту ученика 
од дискриминације, насиља и злостављања,Тим за самовредновање рада школе и Асоцијацију 
ученички парламентара основних и средњих школа Сремске Митровице, као и руководство 
парламента. Одржано је 5 састанака. Активности које смо имали током првог полугодишта су 
следеће: 
-4.9.2022. Представници нашег УП су присуствовали обележавању  80 од страдања наших 
суграђана у II Светском рату. Тим поводом је одржан  парастос стрељаним  жртвама и кратак 
програм. 
  - 29.9.2022. Европски дан страних језика- организован је квиз на којем су ученици показали 
своје знање из матерњег, енглесског и шпанског језика. Ментори наставници Биљана Сувић, 
Жељко Глигорић и Љиљана Габошац. 
 - 4.10.2022. у склопу Дечије представници Ученичког парламента су одржали презентацију и 
радионицу „Наша права“ за ученике виших разреда.  
  -7.10.2022. одржана акција чишћења дворишта и кеја, простора где се изводи настава физичког 
васпитања. Учествовали ученици виших разреда. 
  - 29.11.2022. Асоцијација ученичких парламената основних и средњих школа Града Сремска 
Митровица у сарадњи са Градском управом за образовањепокренула хуманитарну акцију 
“Слаткиш на дар“  као помоћ нашим другарима из социјално-угрожених породица. Акција је 
трајала до 16.12.2022. и у том периоду је прикупљено довољно да се направи 30 пакетића, која су 
ученици УП уручили својим другарима. 
         Координатор УП Љиљана Габошац 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УЧЕНИЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА  
 

Нису реализоване у првом полугодишту. 
 
 

ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 
  

Према упутству министарства просвете од 10.11.2022.године број 610-00-00039/2022-07 
школа је реализовала све активности. 

Тим за ПО је правовремено информисао ученике и родитеље о свим променама које се 
односе на ЗИ.  

У склопу припреме за ЗИ ученика осмог разреда одржан је родитељски састанак у 
матичној школи и ИО Ноћај  на којем су родитељи информисани о новинама у вези полагања ЗИ 
( записник у ес дневнику). 
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Одржани су ЧОС-е на којем су ученици добили све потребне информације. Реализује се 
припремна настава за полагање ЗИ. Реализовано је шест часова из математике и један час из 
српског језика. 
 Сви ученици су се определили за наставни предмет  и пријавили за полагање трећег 
испита у оквиру ЗИ. Ученици су пре доношења коначне одлуке у вези избора наставног предмета 
оснажени да препознају и изразе своје личне афинитете, способности и интересовања. 
 Обављено је неколико саветодавних разговора са родитељима ученика осмог разреда. 

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.  
 Током другог полугодишта стручна служба школе реализоваће радионице из програма 
„На преласку у средњу школу“. 
     Координатор тима Биљана Божић, школски психолог 
   

 
ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА 
  
 Реализован је на часовима редовне наставе (биологија), и  на часовима одељењског 
старешине, 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 и педијатра током полугодишта. 
- Током полугодишта  реализовани су систематски прегледи ученика разред у школском 

диспанзеру Сремска Митровица као и редовна вакцинација ученика. Сходно узрасту 
лекар педијатар и психолог Саветовалишта за младе држали су   предавање ученицима 
на теме здравља, исхране, физичке активности, промена у пубертету итд. 

- Болести прљавих руку, одељењске старешине  I-IV разред 
- На основу разговора са ученицима, родитељима, одељењским старешинама, извештаја 

са седница одељењског већа и састанака Тима за ЗУОДНЗЗ закључак је да се  ученици 
осећају безбедно у школи. Вербално насиље јавља се кроз ружне речи, псовке и увреде, 
док се физичко насиље дешавало у   статистички занемарљивом проценту. 

Вођени су индивидуални разговори са родитељима чија деца манифестују неке од облика 
неприхватљивог понашања (вербална агресивност, лаж, неоправдано напуштање 
наставног часа). Проблеми су решавани уз укључивање  Центра за социјални рад, 
Саветовалишта за младе и  Развојног саветовалишта у Сремској Митровици. Школа је 
поднела пријаву Сентру за социјални рад против родитеља који врше занемаривање деце 
нередовним и неоправданим похађањем наставе.  Школа је добила повратну информацију 
од ЦСР о предузетим корацима у раду са породицом ( 30.12.2022.године, дел.број 560-94-
4562/2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Превентивне активности- реализоване теме у циљу спречавања насиља и унапређивања  
безбедности. Интензивно се ради на оснаживању ученика како не би трпели насиље у 
школи или ван ње ( обавештавање ОС, стручне службе). 

 У току полугодишта није било насиља другог и  трећег нивоа према Посебном протоколу 
за заштиту деце и ученика од насиља,злостављања и занемаривања у ОВ установама. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА ШКОЛЕ 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УНУТАР УСТАНОВЕ НАЛАЗИ СЕ КАО 
ПОСЕБАН ДОКУМЕНТ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ КООРДИНАТОРА ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ. 

ШКОЛА РЕДОВНО АЖУРИРА ПОДАТКЕ О РЕЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА НА ГУГЛ ДИСКУ 
ШКОЛЕ. 

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

 којима су решавана текућа питања из области: анализа успеха ученика на крају квартала и 
полугодишта, владање ученика, анализа реализације наставног плана и програма ( редовне 
наставе, допунске, додатне , изборне и слободних активности). Разматрање извештаја о ГПРШ, 
Годишњег плана рада школе. НВ бавило се упознавањем са новим правилницима, увођењем 
електронског начина вођењем документације о  стручном усавршавању, разматрањем школске 
документације, разменом материјала и планова преко гугл диска, планова и извештаја тимова, 
комисија, стручних већа, актива налазе се у документацији школе ( на гугл диску). Праћена је 
реализација активности током Дечије недеље и Новембарских дана. Упознавање чланова НВ са 
информацијама Савета родитеља.  
 Чланови НВ су упознати са Правилником о дипломама за изузетан успех у Основном ОВ 
и дописом министарства о обавези пријаве од стране школе насиља трећег нивоа на платформу 
„Чувам те“. Именовани су чланови НВ који ће имати приступ и обавезу пријаве насиља. 
Наставничко веће предложило је ученике за носиоце Светосавске повеље у школској 2021/2022.  
 Свеска са записницима наставничког већа налази се у документацији код педагога школе. 
 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ : у току полугодишта одржано је 3 састанака педагошког 
колегијума . Разматрао извештај о свом раду за претходну ШГ и план за текућу ШГ. Доношење 
ИОП планова за ученике за прво полугодиште. Разматрана реализација ИОП-а (1,2) за ученике  I-
VIII разреда,  и индивидуализован рад са ученицима I-VIII разред. На колегијуму је анализирана 
сарадња са Домом здравља , Развојним саветовалиштем,  Интерресорном комисијом, 
стручњацима из ШОСО „Радивој Поповић“ ( додатна подршка), Заводом за јавно здравље,  
родитељима ученика који похађају наставу по ИОП-у као и  анализа стручног усавршавања 
наставника  и рад стручних већа. Током полугодишта ПК је пратио реализацију акционог плана 
самовредновања школе за 2021/22 . Упознат је са  планом самовредновања за текућу школску 
годину. На седницама колегијума договарало се о раду тимова, стручних већа и актива, као и 
праћење реализације пројектне наставе , тематских дана , пројеката реализованих у школи ( уз 
подршку организација из локалне средине, града и шире друштвене заједнице), као и 
обележавања значајних датума.  

Записници са седница ПК чувају се у документацији код психолога школе. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Тим је од почетка школске 2022/23.године одржао три састанка. На састанцима је усвојен 

извештај о раду ТИО за претходну школску годину,усвојен план и програм Тима за 
2022/23.годину и идентификовани ученици који ће пратити рад по ИОП-у. 

Као и сваке године разматрана је документација која треба да прати рад ученика по ИОП-у и 
утврђена динамика рада. Психолог школе је краћом презентацијом подсетио чланове тима на 
обавезе сваког члана тима за додатну подршку,договор око прикупљања документације и 
правилно писање образаца.Урађени су ИОП-и за ученике који први пут похађају наставу по 
ИОП-у1-Н.П.III5, Н.И.III5,T.M.IV5,С.Т.V5 и дообијена сагласност родитеља. 

Чланови Тима су детаљно упознати са реализацијом плана транзиције за ученике који су 
прешли у други циклус образовања Н.Ј.ИОП2, као и С.М. и М.П.који су пратили наставу по 
мерама инивидуализације. 

У августу је одржан састанак учитељица које су извеле четврти разред са одељењским 
старешинама које преузимају ученике петог разреда. На састанку су учитељице пренеле све 
релевантне податке о генерацији са посебним освртом на ученике по ИОП-у и ученике из 
осетљивих група. 

За ученике из осетљивих група урађени су педагошки профили уз план мера 
индивидуализације и план мера превенције раног напуштања школовања.  
Сачињен је детаљан план мера подршке за ученике под ризиком од раног напуштања школовања 
који се односи на разговоре ученика иродитеља са ОС, стално праћење редовности похађања 
наставе, редовну проверу успешности ученика, редовно похађање допунске наставе, учешће 
ученика у ваннаставним активностима,организацију вршњачког учења у простору 
школе,организовање солидарних акција и позива родитељима уколико дете два дана узастопно 
неоправдано изостане из школе. 

Анализирано је појединачно напредовање и успех свих ученика до осмог разреда који 
прате наставу по ИОП- за прво полугодиште и адаптација и успех ученика који су пошли у први 
и пети разред. Педагог и психолог школе посетили часове редовне наставе у одељењима која 
похађају ученици са ИОП-ом уз анализу часа. 

Школа је успешно сарађивала с стручњацима ШОСО"Радивој Поповић". Сви ученици 
који су по мишљењу ИРК добили право на додатну подршку редовно су је добијали. Изузетак је 
ученица С.П.III1 ( ИОП-2) , која је нередовно похађала наставу и уз све предузете мере, те су 
родитељи ученице потписали сагласност да се одричу додатне подршке.  
Родитељи ученика С.П.V2,Т.М. IV5, М.Н. IV2 , Р.Н. II2 упутили захтев ИРК за наставак 
школовања у ШОСО "Радивој Поповић". Ученици су процесуирани и од другог полугодишта 
пратиће наставу 
у траженој школи. 

За ученике који су пратили наставу по ИОП-у одељењске старешине су написале извештај 
које постављају на гугл диск у досије ученика. Предметни наставници у обавези су да за сваког 
ученика који похађа наставу по ИОП-у попуне образац евалуације. 

Договорено је да се до 16-ог јануара израде  ИОП-и планови  за друго 
полугодиште.Члановима Тима је указано да на платформи „Чувам те“ имају корисне вебинаре 
који ће им помоћи у раду. 
 
  

   Координатор тима Звездана Новоселац 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА 
И ЗЛОСТАВЉАЊА 

 
Тим за заштиту је у првом полугодишту 2022/23. имао три редовна састанка. Усвојен је 

извештај за претходну ШГ и план тима за текућу школску годину. 
На састанку тима у септембру Тим је разматрао допис Министарства просвете од 

30.августа 2022. године у којем је стављен нагласак на поштовање процедура, заштиту ученика 
који прате наставу по ИОП-у. Тим је допунио Програм заштите активностима које ће се 
реализовати са циљем едукације ученика везано за тему трговине људима. 

Тим је од почетка школске године спровео одлуку о којој се дискутовало на последњем 
састанку прошле ШГ и ограничио употребу мобилних телефона током трајања наставног часа на 
тај начин што ученици остављају мобилне телефоне код наставника. Такође се и школа 
закључава током наставе ( осим за време великог одмора). Констатовано је да ове мере имају 
ефекта. 

Идентификован је ученик за појачан васпитни рад и усвојен план рад за њега. 
Констатовано је да је и даље највећи проблем школе нередовно похађање наставе од 

стране појединих ученика. Поводом овог, школа је предузела и континуирано предузима мере : 
редовно позивање родитеља ( које у мањем броју случајева има трајни ефекат), слање дописа 
Центру за социјални рад, индивидуализован рад са ученицима, доступност допунске наставе, 
чести разговори ученика са ОС и стручном службом школе итд. 

Сарадња са ЦСР је на задовољавајућем нивоу. Реаговали су по свакој пријави школе, али 
ефекти на родитеље најчешће су краткотрајни. Даље нема континуираног рада са породицом  од 
стране Центра за социјални рад уколико у питању није и удружена проблематика друге врсте.. 

Најчешћи вид насиља је вербално насиље првог нивоа ( псовке, вређање, ружни надимци). 
Ученици пријављују инцидентне ситуације предметним наставницима и одељењским 
старешинама. Одељењске старешине су у сарадњи са стручном службом школе решавали текуће 
међувршњачке неспоразуме . Обављено је више саветодавних разговора са родитељима и 
ученицима, о чему се води евиденција код стручне службе и у ес дневнику. Са ученицима су 
вођени разговори на тему електронског насиља, ружних речи, коментара.  

У другом полугодишту ученици ће бити анкетирани како би се утврдило задовољство 
ученика везано за осећај безбедности у школи.  

Тим је по допису министарства просвете од 21. децембра 2022.године . Дел број 601-00-
00010/2022-20 именовао чланове НВ и чланове Тима ЗУДНЗЗ који ће имати приступ платформи 
„Чувам те“ преко које  ће школа бити у обавези да пријављује насиље трећег степена, као и 
насиље првог и другог степена.  

У току полугодишта није било насиља другог и трећег степена.  
 

 
Координатор тима Божић Биљана 
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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 
 

Тим је одржао три састанка у току првог полугодишта. Разматран  је план за ову школску 
годину. При изради плана тим се руководио Правилником о стандардима квалитета рада 
установе („Сл.гласник РС-Просветни гласник“ бр.14/2018). Тим је донео одлуку да се ове године 
вреднује област 6, „Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима“. 
Тим је добио подршку НВ на седници одржаној 29.8.2022.године да самовреднује ову област. 
План за ову ШГ презентован је на седници Савета родитеља, ученичком парламенту и школском 
одбору. За вредновање ова области Тим се руководио извештајем о спољашњем вредновању ШУ 
Нови Сад, акционим планом самовредновања за 2019/20., 2021/22., као и актуелним стањем у 
школи. 

У току полугодишта Тим је радио и пратио реализацију активности акционог плана од 
прошле школске године. За област која се самовреднује у току ове ШГ, Тим је урадио анкету за 
чланове НВ ( узорак чини 54 члана НВ ) и родитеље ученика на нивоу целе школе од I-VIII 
разреда    ( узорак чини 198 родитеља) . Иста анкета је спроведена и урађена је квантитативна и 
квалитативна  анализа. Договорена је чек листа докумената коју ће Тим користити приликом 
анализе стања, изради извештаја и акционог плана. 

Координатор тима Наташа Марељ 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ  
 

Актив за развојно планирање у првом полугодишту одржао је два састанка на којима су издвојене 
и анализиране активности предвиђене Развојним планом за овушколску годину, а то су : 
усклађивање оцењивања саспецифичностима ИОП-а; одржавање допунске наставе, додатне 
наставе и побољшање рада секција; реализација активности из културних и јавних 
делатности;даљи рад на реализацији превенције у борби против насиља и развијању толеранције 
и уважавања међу учћеницима,као и примена Правилника о заштити ученика од ДНЗЗ ако се 
деси неки ниво насиља. Реализација свих планираних активности са циљем што редовнијег 
похађања наставе и спречавања нередовног похађања наставе ученика из осетљивих група. 
Упознавање родитеља и ученика осмог разреда са планом и програмом промена које су важеће у 
полагању ЗИ од ове школске године,као и  припремама за ЗИ.  
Ученици који прате наставу по ИОП-у постижу напредак у свом раду и њихово  оцењивање је 
усклађено са специфичностима ИОП-а. Сарадњаса ШОСО,,РадивојПоповић“ била је успешна. 
Подршка је пружана ученицима једном до двапут недељно у зависности од решења интерресорне 
комисије. 
Допунска настава је реализована у разредној настави из: српскогјезика, математике и 
енглескогјезика. 
 Први разред српски језик 24 часа, математика 17 часа; други разред српски језик 18часова, 
математика 38 часова; трећи разред српски језик 20 часова, математика 23 часа, енглески језик 3 
часа; четврти разред српски језик 22 часа, математика 36 часова, енглески језик 2 часа. 
У предметној настави реализована је допунска настава  из следећих предмета:                                                                               
пети разред математика 20 часова, српски језик 10 часова, енглески језик 10 часова, шпански 
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језик 5 часова ; шести разред физика 8 часова, српски језик 10 часова, енглески језик 7 часова, 
математика 7 часова, историја 5 чсаова, шпански језик 4 часа;  седми разред физика 4 часа, 
математика 14 часова, енглески језик 10 часова, хемија 3 часа, историја 8 часова,географија 2 
часа, шпански језик 14 часова;  осми разред физика 7 часова, енглески језик 10 часова, 
математика 12 часова, шпански језик 8 часова, хемија 1 час . 
Додатна настава је реализована у: трећем разреду са 63 часа математике, четвртом разреду 35 
часова математике, пети разред 2 часа математике, шести разред 8 часа математике и 8 часова 
физике, седми разред 8 часа математике и 4 часа физике, осми разред 8 часова енглески језик и 6 
часова шпански језик. 
У  току полугодишта радиле су секције : ликовна секција (58 ученика), секција рециклаже (55 
ученика), драмска секција (63 ученика), литерална секција (13 ученика), рецитаторска секција ( 6 
ученика) и математичка секција ( 26 ученика) . 
Одржано је школско такмичење из математике за ученике од трећег до осмогразреда. Друштво за 
заштиту и проучавање  птица Србије је реализовало  две радионице                                           : 
,,Учимо од природе“ за ученике другог и трећег разреда.“Рурални центар Сова“ уз подршку 
Покрета горана Новог Сада  и Удружења Дечија еколошка академија реализоване су четири 
радионице „Шума зове на дијалог“ учествовали су ученици од првог до шестог разреда,матичне 
школе и издвојени ходељења у Засавици 1 и Равњу. Школа је успешно сарађивала 
саДомомздравља  у циљу реализације  календара  систематских прегледа ученика. У сарадњи са 
Зводом за јавно здравље узели  смо учешће у реализацији ликовних конкурса. Сарадња са 
Црвеним  крстом је била добра, уплаћена је годишња чланарина и помоћ Друштву 
дистрофичара.Реализоване радионице волонтера Црвеног крста,вршњачке едукације за ученике 
од петог до осмог разреда у октобру. Школа је својим активностима узела учешћа у културним 
манифестацијама  обележавања „Новембарских дана града“ . 
 Реализована су два тематска дана током полугодишта: тематски дан посвећен Вуку Караџићу 
8.новембра и тематски дан са угледним часом  посвећен стогодишњици рођења писца  Душка 
Радовић 13.децембра.Детаљнији извештај о реализацији тематских дана  биће део мизвештаја 
стручних већа. 
Одељењске старешине чији ученици нередовно похађају наставу контактирали су родитеље и 
упућивали им  писмене позиве да дођу у школу, поједини родитељи се нису одазвали на позиве 
од стране школе,док је већина родитеља долазила по позиву ,што је довело до смањивања 
изостанака ученика и побољшања њиховог успеха. 
 У  решавање  проблема ученика,који су без обзира на позиве(усмене и пимене) наставили да и 
даље изостају са наставе школа укључила Центар за социјални рад „Сава“. Школа је ЦСР 
пријавила  19  родитеља-старатеља чија деца  су нередовно похађала наставу,и сви имају велики 
број  изостанака. Школа очекује повратну информацију од ЦСР о предузетим мерама против  
родитеља. 
 Упознавање родитеља ученика осмог разреда са планом и програмом припрема за Завршни  
испит(одржан родитељски састанак О.С. и ССШ око избора и пријаве трећег предмета за 
полагање ЗИ) , анкета за ученике осмог разреда о избору наставних предмета за припремну 
наставу обавиће се у јануару 2023. ГОД. 
 
                                                                                       Координатор актива за развојно планирање 
                                                                                                                          Драгица   Шпановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА 
УСТАНОВЕ 

 
У току школске 2022/2023.године чланови тима су у континуитету сарађивали са 

стручним активом за развој школског програма и развојни план школе, тимом за самовредновање  
и са другим тимовима и активима, а у циљу обезбеђивања квалитета и развоја установе . 
На седници Наставничког већа која је одржана 22.08.2022. године,  директор школе је именовао 
координаторе тимова. 
-Све је рађено по плану.У току првог полугодишта одржана су три састанка. 
-Сви планови тимова, стручних већа и актива, предају се координаторима и руководиоцима, како 
би били постављени на Google disk. Оперативни планови раде  се на месечним нивоу. Именовани 
су руководиоци већа I – IV  и V – VIII разреда. 
Израђен  распоред часова редовне наставе, допунске наставе и додатне наставе за  I – IV  и  V – 
VIII разред, који је постављен на сајт школе и на огласној табли у зборници. 
Сексије су формиране на основу резултата анкетирања ученика.  
 У току полугодишта школа је интензивно радила на повећању дигиталне компетенције 
наставника. Сви наставници који су прошли обуку „Дигитална учионица“ од министарства 
просвете добили су лаптопове. Школа је опремљена пројекторима и „паметним“ таблама. Пет 
чланова НВ прошло је семинар у циљу повећања компетенција за израду електронског часописа , 
вођење летописа, изради материјала за сајт и фејсбук страницу школе итд.  
 Велики број чланова НВ прошао је обуке на платформи „Чувам те“. Евиденција на нивоу 
школе се води на гугл диску школе ( збирна за чланове НВ и индивидуална). 
Тимови за подршку ученицима који прате наставу по ИОП1 и 2 уредно су урадили планове, као и 
евалуацију на крају првог полугодишта. Додатна подршка ученицима редовно је реализована од 
стране ШОСО „Р.Поповић“. центар за социјални рад пружао је помоћ школи кроз рад са 
породицама ученика из осетљивих група.За рад са ученицима из осетљивих  група  укључена је и 
наставница ромског језика Слађана Николић, која је од велике помоћи ученицима наше школе, 
учитељима и наставницима. 
 Тим је радио анализу сарадње са ЦСР, ИРК, ГУ за образовање, другим школама, 
диспанзером итд.  
 Тим је анализирао ефекте предузетих мера у циљу смањења недовољних оцена, редовног 
похађања редовне наставе, допунске наставе,подизања мотивације ученика. Тим ће спроводити и 
пратити активности и током другог полугодишта које ће за резултат имати побољшање успеха 
ученика. 
На крају првог полугодишта смањио се број недовољних оцена, захваљујући сарадњи стручне 
службе, родитеља и наставника. 

Координатор тима: Сања Достанић 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Извештај о раду директора школе се води као посебан документ и налази се у 
документацији директора школе. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
 

     У наведеном периоду Школски одбор је одржао две седнице на којима се бавио 
питањима из своје надлежности предвиђених чланом 119. Закона о основама система образовања 
и васпитања 
 

- Прва седница  је одржана15.09.2022 године.На седници је потврђена одлука донета на 
телефонској седници 4. 08. 2022.г  
Усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана школе за школску 2021/2022.г 
Донет је Годишњи план школе за 2022/2023.г 
Усвојен је Извештај о раду директора за школску 2021/2022.г 
Дата је сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова. 
 
 
-Друга седница је одржана17. 10.2022. Пошто је већина чланова Школског одбора било 
спречено да присуствује седници, сви чланови Школског одбора контактирани су 
телефонским путем. У кратким цртама им је предочена садржина Прелдлога Финансијског 
плана школе за 2023. Годину. Школски одбор је донео одлуку  да се усваја предлог 
Финансијског плана школе за 2023. Годину за припрему буџета Републике Србије. 

 
                                                                                 Извештај урадио председник Школског одбора 

                                                                                                          Жељко Глигорић 
 

ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 
Стручно веће учитеља првих разреда има осам чланова. 

Чланови Стручног већа су:Мирјана Пандуревић-руководилац и координатор Стручног већа, 

Звездана Новоселац, Гордана Паламар, Светлана Радовановић,Весна Станковић, Драгана 
Вукашиновић, Љубица Тојић и Биљана Станић. 

У току првог полугодишта шк.2022./23.год. Стручно веће је имало четири састанка 
(август,септембар,октобар,децембар).План рада је реализован у потпуности по месечним 
садржајима рада.На почетку у августу је изабран руководилац Стручног већа и подељена су 
задужења свим члановима.Урађен је и усвојен Годишњи план и програм рада Стручног већа и 
планиран је распоред стручног усавршавања.         Договорено је да месечне планове радимо по 
реду сваки члан и предајемо до 26.-ог у месецу,што је до сада и испоштовано. 

Учитељи првог разреда су 1.9.2022.започели нову школску годину свечаним пријемом 
ђака првака.У септембру смо направили распоред контролних провера(записали у е-дневнику и 
истакли на огласним таблама у зборници и својим учионицама).Ученици првог разреда су овог 
месеца учествовали на 11.ликовном конкурсу "Нацртај,обоји,    освоји"који је организовала 
Форма Идеале-Крагујевац.Ученица I4 Тијана Миљак је добитница 4.награде-Идеална свеска и 
захвалнице. 
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У октобру смо успешно реализовали и анализирали наше активности у оквиру Дечје 
недеље(3.-9.10.2022.) под називом:"Шта детету треба,да расте до неба",а ученици првог разреда 
су 4.10.2022. примљени у Дечји савез.Организоване су радионице у којима су учествовали наши 
ученици:("Значај здраве хране за правилан развој и раст детета"-5.10.;"Стваралаштво"-
6.10.;"Сочни плодови"(I6);моделовање јесењим плодовима-библиотека(ученица  I1-Јана 
Мехуљић освојила 2.место);Кућни љубимци поправљају расположење(I3);Изведен наградни 
излет на Обедску бару у организацији Златиборца-8.10.2022.(I3). 

Крајем октобра смо анализирали успех и напредовање ученика првог разреда на крају 
1.квартала.Праћењем рада и напредовања ученика,након првог квартала смо започели допунску 
наставу из српског језика и математике,по потреби. 

Почетком новембра урадили смо план и реализовали тематски дан 8.11.2022.под 
називом:"Пишемо и говоримо-Вук Ст.Караџић"-посвећен обележавању годишњице рођења.У 
октобру смо у оквиру обележавања "Новембарски дани"под покровитељством Града Сремска 
Митровица имали бројне активности у којима су учествовали наши ученици:4.11.-уличне 
трке(I1,I2,I3,I7);16.11.-одлазак у библиотеку и сусрет са писцем Урош Петровић(I1,I2); 

У току децембра 13.12.је одржан тематски дан посвећен обележавању годишњице рођења 
писца Душка Радовића(угледни час наставнице српског језика)на којем је учествовала ученица I1 
Елена Станковић-рецитовала Јесења песма и наше колегинице(I1,I2)као гледаоци.Радионица:"У 
сусрет Бадњем дану и Божићу"одржана 23.12.(учешће I3).У позоришној 
представи:"Новогодишња бајка"-маскенбал-23.12. учествовали ученици I7,I8,а ученици I1 
гледали"Црвенкапа и збуњени вук". 

По плану стручног усавршавања неколико колегиница је учествовало у вебинарима на 
платформи-"Чувам те"(Звездана Новоселац,Мирјана Пандуревић). 

Као руководилац и координатор Стручног већа -Мирјана Пандуревић учестовала у онлајн 
обуци:"На заједничком путу учења"1.-23.12.2022. 

Звездана Новоселац-36.Сабор учитеља-6.12.22.("Унапређивање наставне праксе кроз 
размену професионалног искуства"). 

Угледни час је имала Драгана Вукашиновић(I6) из српског језика:"Пишемо правилно"и 
свет око нас:"Бринемо о здрављу". 

Крајем децембра смо анализирали успех и напредовање ученика по одељењима на крају 
првог полугодишта шк.2022./23.год.Анализирали смо редовну наставу,допунске и ваннаставне 
активности.Утврдили смо успех и владање ученика првих разреда и закључили да смо задовољни 
напредовањем наших ученика.Сви ученици првих разреда су оцењени описним оценама према 
постигнутим исходима.Владање свих ученика је примерно. 

Разговарали смо о планираним и започетим припремама програма за обележавање 
школске славе св.Сава. 

Наши ученици су учествовали креативно и маштовито у украшавању учионица поводом 
предстојећих празника Нова година и Божић. 
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Осим одржаних састанака чланови нашег Стручног већа су у сталном контакту путем 
Вибер групе и размени потребних информација. 

                                                                                            Извештај предала:Мирјана Пандуревић     

ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА  
 
     Стручно веће другог разреда током првог полугодишта је одржало четири састанка у августу, 
септембру, октобру и децембру. За председника већа изабрана је Данка Беломарковић. 
Договорили смо се о изради планова на месечном нивоу и подели задужења по предметима. 
Планови се шаљу кординатору Данки Беломарковић која поставља на „Гугл диск“ школе за 
други разред и свим члановима већа. Чланови стручног већа учитеља другог разреда ће током 
школске године пратити различите облике усавршавања који се највише реализују путем 
вебинара.  
     Уџбеници који ће се користити у школској 2022/2023 години су издавачке куће “Klett“. 
     Дечија недеља биће реализована према предвиђеним активностима. На нивоу стручног већа 
договорено је да се ученицима понуди часопис „Витез“ за школску 2022/2023. годину. На крају 
првог квартала школске 2022/2023. године сви ученици другог разреда имају позитивне оцене и 
примерно владање. За ученике који слабије напредују у раду реализована је допунска настава из 
српског језика и математике. Дечија недеља „Шта детету треба да расте до неба“, успешно 
реализована према предвиђеним активностима. Рађени су панои, фотографисани радови ученика 
током рада и послати на сајт школе. Током дечије недеље реализован је излет у ближу околину. 
Договорили смо се о прикупљању чланарине за Црвени крст и дистрофичаре.  
      Током „Новембарских дана“ реализована су два „Тематска дана“: „Пишемо и говоримо“; 
Обележавамо годишњицу рођења Вука Стефановића Караџића. „Тематски дан“ реализован у 
матичној школи и издвојеним одељењима. „Тематски дан“ поводом обележавања сто година од 
рођења нашег великог писца Душка Радовића, реализован у матичној школи. 
    Руководиоци стручних већа од првог до четвртог разреда, педагог и психолог школе похађали 
су семинар „На заједничком путу учења“, онлајн обука у трајању од 1 до 23 децембра. Након 
завршеног семинара председник већа је пренео искуства са семинара осталим члановима већа.  
    Учитељи другог разреда су одрадили већину обука на платформи „Чувам те“. XXX Сабор 
учитеља Србије похађале су учитељице: Ксенија Бугарин Радомировић, Вукица Антић и Сања 
Достанић, искуства са сабора су презентовале осталим члановима већа.  Током првог 
полугодишта ученици су учествовали на конкурсима, радионицама и хуманитарној акцији.  

- Ликовни конкурс: Правилно одлагање отпада и одржавање чистоће у нашем граду који 
спроводи ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица. Одабрани радови су послати на 
конкурс.  

- „Да сам градоначелник“ који је расписала Градска управа за образовање. На нивоу већа 
прикупили и одслушали видео записе ученика из матичне школе и издвојених одељења и 
одабрали један на нивоу већа и послали на конкурс. 

- Песнички конкурс, Културно издавачког центра „Српска кућа“, Пожаревац. На конкурсу 
учествовали ученици из издвојеног одељења из Засавице 1. Ученици су писали песме по 
слободном избору. 

- „Учимо од природе“, радионицу омогућило Друштво за заштиту и проучавање природе и 
СББ фондације. Едукатор Александра Мишчевић реализовала је радионицу са ученицима 
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од првог до четвртог разреда у издвојеном одељењу Засавица 1 и ученицима другог 
разреда из матичне школе. 

- Креативна радионица „Веома гладна гусеница“ реализована са ученицима другог разреда 
из Мачванске Митровице у Градској библиотеци, организатор школа Радивој Поповић 
Сремска Митровица. 

- Радионица „ Бадње вече“, приказивање обичаја поводом празника у издвојеном одељењу 
Салаш Ноћајски – учествовали ученици од првог до четвртог разреда. 

- У сусрет Новој години у издвојеном одељењу у Засавици 1 ученике је изненадио и 
обрадовао Деда Мраз, у сарадњи са васпитачицом. У Ноћају приредбу и представу 
„Новогодишња чаролија“ припремиле и извеле учитељице. У Раденковићу ученици од 
првог до четвртог разреда заједно са предшколцима имали су завршну представу у којој су 
деца облачила разне костиме супер хероја, ликова из бајки и сл. На крају представе Деда 
Мраз је донео пакетиће за сву децу у којем су биле књиге дониране од стране донатора 
Александре Богдановић „Библиотекарка“, поводом акције „Књига за све“. 

- Ученици су учествовали у хуманитарној акцији „Слаткиш на дар“ који је организовала 
Градска управа за образовање у сарадњи са Асоцијацијом ученичких парламената 
основних и средњих школа Града Сремска Митровица. Сви ученици заједно са својим 
родитељима су припремили пакетиће за другаре који нису у могућности да их добију. 

 
     На крају првог полугодишта школске 2022/2023. године сви ученици другог разреда имају 
позитивне оцене и примерно владање. 
Наставни план и програм реализован према предвиђеном плану за прво полугодиште, један 
наставни дан није реализован због штрајка просветних радника. Изгубљени часови биће 
надокнађени у другом полугодишту. За ученике који имају потешкоће у учењу и слабије 
напредују у раду реализована је допунска настава из српског језика и математике у зависности од 
распореда. 
  
                                                                                                              Председник стручног већа 
  Данка Беломарковић 
 
   

ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ  РАЗРЕДА  
 

Стручно веће трећег разреда у првом полугодишту одржало је три састанка. 
Планирани задаци у васпитно-образовном раду су успешно и у потпуности реализовани. 
Допунска настава се реализовала из Српског језика, Математике и Енглеског језика. Додатна 
настава је реализована из Математике. 
Ученици су својим активностима имали учешћа у оквиру Дечије недеље и Новембарских дана 
које обележава град Сремска Митровица. 
Организован је тематски дан посвећен Вуку Стефановићу Караџићу 8. новембра. Учитељице 
Драгица Шпановић и Даница Сарка организовале су тематски квиз у коме су се такмичили 
ученици III1 и III2. Хор ученикаIII1 и III2учествовао је у тематском часу посвећеном 
стогодишњици рођења Душка Радовића 13. децембра. 
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Ученици су узели учешћа у такмичењима које је организовала градска библиотека ,,Волим јесен 
златну“ и ,,Пишем, читам, цртамћирилицу“ где је ученица III1 Лана Барања освојила прву 
награду. 
Организовано је школско такмичење из математике. Најбоље пласирани ученици ићи ће на 
општинско такмичење. 
Учитељице трећег разреда присуствовале су промоцијама књига разних издавача. Стручно 
усавршавање вршено је обукама на даљину – вебинарима. 
У организацији платформе за онлајн учење ,, Чувам те“ реализован је семинар ,, Безбедно 
коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног насиља“, Агенција за спречавање 
корупције организовала је онлајн обуку ,, Етика и интегритет“, Завод за унапређење образовања и 
васпитања организовало је обуку ,, На заједничком путу учења“, у оквиру пројекта Школе за 21. 
век организована је обука ,, Алгоритамски начин размишљања предмета Дигитални свет. 
                                                                                                           Председник стручног већа: 

                                                                                                                  Драгица Шпановић                            
 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА  
 

    У првом полугодишту школске 2022/2023. године актив учитеља се састао три пута, (август, 
октобар, децембар)., како би анализирали одржавање редовне наставе, ваннаставних активности, 
допунске наставе, додатне наставе, стручна усавршавање учитеља. Такође се сагледавао успех и 
напредовање ученика по одељењима, као и владање ученика. 
АВГУСТ-2022. 
-Први састанак стручног актива одржан је у августу. Изабрано је руководство актива 
учитеља.Донет је и усвојен план рада Стручног већа. 
-Договорени су термини предаје планова , утврђен распоред часова по одељењима и посебна 
пажња усмерена на израду планова ИОП-а( за одељења где се указала потреба). Договор о 
иновацијама у настави. 
ОКТОБАР-2022. 
-Анализиран је успех и напредовање ученика на крају првог класификационог периода за свако 
одељење посебно.За ученике који слабије напредују укључена је допунска настава. Анализирано 
је обележавање Дечје недеље и све активности које су се одрадиле у току прве недеље октобра. 
ДЕЦЕМБАР-2022. 
-Анализиран је успех и напредовање ученика по одељењима у току првог полугодишта школске 
2022/2023. године.Анализирано је одржавање редовне наставе и ваннаставних активности, 
допунске и додатне наставе.Анализиране су активности које су везане за предстојеће празнике и 
обележавање краја првог полугодишта(новогодишњи вашари, новогодишње представа). 
На основу предвиђеног плана , реализоване су следеће активности: 
Октобар 
1.Штафетне игре ученика (Одржане у школском дворишту) 
2.Дружење ученика са представницима Удружења Словеније  
3.Излет „Резерват Засавица“ 
4. Обележавање Дечје недеље 
Новембар 
1.Тематски дан „Лик и дело Вука Стефановића Караџића“ 
2.Одлазак у позориште-Позоришна представа „Црвенкапа и збуњени вук“ 
3. Турнир у музејском знању-  музеј Сремска Митровица 
Децембар 
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1.Представа Новогодишња бајка , Маскенбал 
2.Тематски час посвећен Душку Радовићу 
3.Приказ обичаја  за Бадњи дан и Божић 
4.Школско такмичење из математике  
5. Договор око обележавања школске славе Свети Сава 
Актив учитеља имао је и разне активности на платформама које су учитељи прошли Online  и 
које су одрадили у току првог полугодишта. 
„Године узлета“ – координатор актива 
Платформа „Чувам те“ 
Инклузивно образовање- људски и професионални изазов 
„На заједничком путу учења“ 
 Извештај предала 
 Данијела Васић 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ 
 

Стручно веће наставника математике састало се три пута у току првог полугодишта ове 
школске године, на почетку школске године, на крају првог тромесечја и пред крај првог 
полугодишта. 

Прва седница је одржана 31. августа 2022. године и изабран је нови руководилац Стручног 
већа – наставница Милена Николић. испланирани су и усвојени распореди писмених и 
контролних задатака, планови за редовну, додатну и допунску наставу током ове школске године 
као и  планови рада за ученике који уче по ИОП-у. Почетком месеца септембра, урађени су 
иницијални тестови. Планиран је рад са талентованом децом у оквиру додатне наставе и 
припреме за такмичење. 

Друга седница је одржана је 04.новембра 2022. године. Анализа реализоване наставе и 
успех ученика на крају првог квартала. Договорено је да се школско такмичење одржи 
09.12.2022. године., као што је и објављено на сајту Друштва математичара Србије. Такође је и 
анализиран напредак ученика који већ похађају наставу по ИОП-у и реализација допунске 
наставе. 

Трећа седница је одржана 21. децембра 2022. године на којој је извршена анализа успеха 
ученика у првом полугодишту, реализација наставних планова, реализација допунске  наставе. 
Настава се реализовала по предвиђеном плану и програму. Допунска настава се организовала за 
ученике који – из објективних разлога – у редовној настави нису постизали задовољавајуће 
резултате. Допунски рад се организовао током целог првог полугодишта, односно одмах чим су 
се уочиле тешкоће појединих ученика у усвајању појединих наставних садржаја. На крају првог 
полугодишта евидентирани су ученици који су неоцењени или који имају недовољне оцене из 
математике. За те ученике ће бити организована допунска настава преко распуста према 
предвиђеном плану. На школском такмичењу одржано 09. децембра 2022. године учествовало је 
51 ученик,од тога 26 ученика трећег разреда, 8 ученика четвртог разреда, 13 ученика петог 
разреда, 7 ученика шестог разреда, 5 ученика седмог разреда и 2 ученика осмог разреда. На 
општинско такмичење пласирало се 5 ученика трећег разреда, 6 ученика четвртог разреда, 6 
ученика петог разреда, 2 ученика шестог разреда и 1 ученик седмог разреда. 
Чланови стручног већа су Бранислав Дамјановић, Снежана Христов, Јован Адамовић и Милена 
Николић. 
                                                                                                   Председник Стручног већа 
                                                                                                             Милена Николић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

 
Стручно веће страних језика састало се три пута у току првог полугодишта ове школске године, 
на почетку школске године, на крају првог тромесечја и почетком децембра месеца. 
 
На првом састанку изабран је нови руководилац већа, наставница енглеског језика Ана 
Димитрић, направљен је план рада стручног усавршавања, оквирни план угледних часова за ову 
школску годину, усаглашавање критеријума оцењивања, организација обелажавања Дана страних 
језика и  Дечје недеље, прављење распореда писмених и контролних задатака као и  
планирање додатне и допунске наставе. Изабран је семинар ``Дидактичко обликовање 
интерактивних мултимедијалних лекција``, који би требао да се одржи у току школске године. 
 
Други састанак Стручног већа страних језика одржан је на крају првог тромесечја. На том 
састанку идентификовани су ученици за инклузивно образовање, анализиран је напредак ученика 
који већ похађају наставу по ИОП-у, урађени извештаји са иницијалног тестирања, 
идентификовани ученици који имају слабе оцене на тромесечју (за исте је организована допунска 
настава) и анализиран успех ученика и оствареност планова и програма предвиђених за прво 
тромесечје. 
 Поводам дана Европских језика наставница енглеског језика Љиљана Габошац је одржала квиз и 
презентацију Ученичког парламента под називом ``Наша права``. 
 Наставница енглеског језика Ивана Симеуновић је за Дечју недељу обрађивала бајке на 
енглеском језику.  
Наставница енглеског језика Емилија Вулић је  за Дечју недељу радила корелацију са здравим 
начином исхране под називом ``Fruit salad``. 
Наставница енглеског језика Ана Димитрић је поводом обележавања Ноћи вештица радила 
плакат на исту тему. 
 
Трећи састанак Стручног већа одржан је почетком децембра месеца на ком су анализиране 
активности чланова стручног већа после првог тромесечја. Поводом Новембарских дана 
наставница енглеског језика Љиљана Габошац је водила три групе осмог разреда у разгледање 
града у својству туристичког водича.  
Наставница шпанског језика Бранка Опарушић и наставница енглеског језика Ана Димитрић су у 
току новембра одржале квиз под називом ``Festivities`` у издвојеном одељењу у Ноћају, за 
ученике шестог разреда. Квиз је био на тему Дан мртвих, Ноћ вештица и Барутна завера, за 
победнике и учеснике квиза обезбеђене су симболичне награде. 
Крајем децембра месеца одржана је радионица у организацији English book-a  под називом 
``Escape room``, радионици је присуствовала наставница енглеског језика Љиљана Габошац као и 
велики број ученика у матичној школи. 
 
Припреме ученика који су заинтересовани за такмичење почиње од почетка другог полугодишта. 
 
Чланови Стручног већа страних језика:Бранка Опарушић, Љиљана Габошац, Жељко Глигорић, 
Марија Стојшић Гајдош, Емилија Вулић, , Јелена Глигорић, Ивана Симеуновић , Марија Вујанић 
и Ана Димитрић. 

Ана Димитрић 

руководилац Стручног већа страних језика 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
    У току првог полугодишта одржано је три  састанка Стручног већа за српски језик. 
    На првом састанку одржаном 30. 08. 2022.год.  изабран је председник Стручног већа и  
усвојени су планови рада за ову школску годину, договорени планови за допунску и додатну 
наставу, затим утврђен календар писмених и контролних задатака, одређене теме истих и 
постигнут договор о времену иницијалног тестирања и анализе тих тестова. 
    Други састанак је одржан 28. 09. 2022.год. и тада је договорено организовање активности у 
Дечјој недељи ( у периоду од 03.10.-07.10.2022.год.). 
    Трећи састанак одржан је непосредно после првог тромесечја (квартала) 03. 11. 2022. и изнети 
су закључци поводом реализације наставе у првом тромесечју и остварених резултата у учењу  
ученика током истог,а такође је било речи о реализацији активности поводом обележавања 
традиционалне манифестације града под називом"Новембарски дани",који се обележавају сваке 
године у новембру . 
Том приликом Актив за српски језик организује са ученицима писање разних литерарних 
радова(састави и песме) на теме о свом граду и његовим знаменитостима . 
С обзиром да се ове године навршава и један јубилеј ,а то је 100 година од рођења великог 
српског песника и афористичара Душка Радовића ,један део чланова Актива припремио је 
угледни час (одржан 13.12.2022.) посвећен овом значајном песнику читајући  и казујући чувене 
стихове његових песама и неке од најпознатијих афоризама. Ученици су  представили укратко 
његову  биографију путем видео-презентације,карикатура са његовим ликом,рецитујући и 
певајући његове песме.На тај начин смо се подсетили и лика и дела овог великог песника и 
човека.  
                                  
                                    предс. Стручног већа за српски језик  школске2022/2023.год. 
                                                                                               Јасна Папишта 

 
     

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ И 
ИНФОРМАТИКУ 

 
 

За време првог полугодишта школске 2022/2023 године,састанци актива наставника информатике 
и техничког образовања, одржавани су по плану са планираним месечним активностима. Чланови 
актива који раде у подручним школама обавештавани су о свим активностима путем телефона и 
друштвених мрежа. На састанцима је константовано је да су часови одржани према предвиђеном 
плану и програму, изузев 1.12.2022 када настава није одржана због штрајка. 
На последњем састанку који је одржан 26.12.2022 године анализиран је успех ученика на крају 
првог полугодишта. Након анализе успеха утврђене су мере помоћу којих треба довести до 
побољшања успеха ученика.                
 
 

Председник актива 
Слободан Достанић 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ 

 
Одржана три састанка ( септембар, октобар, децембар). 
Усвојен  план рада актива, извршен избор руководства и договорен начин рада. Урађени 
оперативни планови као и план стручног усвршавања. Идентификовани су ученици којима је 
потребна додатна подршка и за њих су урађени индивидуални планови. 
 Утврђен је распоред писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште. У оквиру 
обележавања Новембарских дана   чланови Актива су се представили ученицима  четвртог 
разреда(трнзиција из разредне у предметну наству). 
Анализиран је успех и постигнуће ученика на крају првог и другог класификационог 
периода и дати предлози за даље побољшање успеха. Држана допунска настава из географије. 
- Обележено страдање становништва Срема током Другог светског рата, присуством 
Комеморацији на Спомен гробљу почетком септембра 2022. године 
Наставник Миљан Гарчевић учествовао у програму, а наставница Љиљана Габошац 
присуствовала са ученицима члановима ученичког парламента 
 
- Радионица “Дечији снови се остварују” са ученицима петог разреда у оквиру Дечије недеље 
Наставници Миљан Гарчевић и Наташа Марељ, окторбар 2022. године 
 
- Обележено ослобођење града у току Првог и Другог светског рата, присуством комеморацијама 
и полагању венаца на Спомен гробљу, код Споменика ослобођењу града и Споменику војницима 
из Великог рата у току новембра 2022. године. 
Наставник Миљан Гарчевић и одабрани ученици осмог разреда. 
 
- Присуство трибини и представљању књиге “Жута трака” Андреа Деака у галерији Лазар 
Возаревић 
Један од учесника трибине наставник Миљан Гарчевић и поједини ученици осмог разреда, 
новембар 2022. године 
 
- посета Музеју Срема и изложби “Срем у средњем веку” са појединим ученицима осмог разреда 
Наставник Миљан Гарчевић, новембар 2022. године 
 
- Посебан час са ученицима 8/1 о страдању Јевреја током Другог светског рата, у оквиру 
Новембарских дана и поводом сећања на страдања Јевреја на Засавици у октобру 1942. године. 
Натавник Миљан Гарчевић у задњој недељи новембра. 
 
 
Реализовани  пројекти: 
 
- Пројекат: “Светске религије- право на различитост” реализован током новембра 2022. године 
Учествовали су сви ученици  VI4 
Продукти пројекта: ППТ презентације 
- Пројекат: “Упознајмо бање Србије” реализован током новембра 2022. године 
Учествовали су сви ученици VIII2 и VIII3 
Продукти пројекта: ППТ презентације, плакати 
Наставник: Гордана Будечевић 
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- Пројекат: “Први и Други српски устанак” реализован током новембра 2021. године 
Учествовали сви ученици 7/1, 7/2 , 7/3 
Продукт пројекта: Временска лента (кроз паное, картице ППТ презентац 
ије) 
 Наставник: Миљан Гарчевић 
 

Стручно усавршавање: 

Назив стручног 
усавршавања 

Наставник Време 

Начин учествовања 

(присуство, излагање, 
ауторство, 
координисање, 
вођење, остало ) 

 

Бодови 

 

 

 

Документ у 
установи који 
доказује 
реализацију 

Презентација уџбеника 
историје за 5. разред 
основне 

Школе Клетт 

Миљан Гарчевић  12. децембра 
2022. године 

вебинар 1 САТ ПОТВРДА 

Презентација уџбеника 
историје за 5. разред 
основне 

Герундијум 

Миљан Гарчевић 22.12.20222 Присуство, школа Јован 
Поповић 

1 сат потврда 

Инклузивно образовање - 
људски и професионални 
изазов 

Миљан Гарчевић 25.10.2022. вебинар 1 сат и 15 минута уверење 

TOLLI petodnevni seminaru 
o podučavanju o 
Holokaustu i ljudskim 
pravima  

u organizaciji Teraforminga 
i TOLI instituta 

 

Миљан Гарчевић 22-26 Август 
2022. 

присуство  сертификат 

Осавремењавање 
стручно-методичких 
знања из демографије 
П4 К1 

Гордана Будечевић 3. 12. 2022 присуство 8 сати Завод за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања број 31 

              Руководилац Актива: 

                                                                                                                            
   Гордана Будечевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА 
И ФИЗИКА 

 
Комуникација се највише одвијала на вибер групи, услед разуђености школе и рада колега 

у више школа. Започели смо рад са иницијалним тестовима и резултати су нешто испод 50%. 
Појачали смо понављање и интензивирали домаће задатке. У септембру смо ишли на наградни 
излет за „Зеленборца“, пројекат на нивоу школе на Обедску бару, том приликом смо посетили и 
музеј Хлеба. Биолошко-еколошки кутци су периодично постављани у складу са актуелним 
предавањем или радионицама. У току Дечје недеље одржана је радионица „Срећа, рад, знање“ у 
корелацији са активом српског језика-Сувић Биљана. Водили смо ученике на бару Засавицу, 
традиционално у оквиру акције Србија шума. На октобарским данима Црвеног крста 
присуствовале су волонтерке осмог (2) разреда и приредиле предавање за осмаке на истоимену 
тему „Трафикинг“. Сарађивали смо са подручним одељењем у Салашу Ноћајском, нижим 
разредима (1,4-учитељице Лукић и Радовановић) са радионицом на тему „Љубимци“ у октобру 
месецу. Учествовали смо на наградном конкурсу часописа “Чувари равнице“. Наши осмаци 
освојили су за своје песме о типичности завичаја прво и треће место. Допринос Новембарским 
данима дали смо у корелацији са вероучитељом на радионици „Киселине и вино“.  
Присуствовали смо угледном часу „Географске знаменитости Србије“ који је извела Лазић 
Биљана у централној школи и у Ноћају.  Учествовали смо у хуманитарним акцијама: чеп-за 
хендикеп и слатлиши-новогодишњи пакетић. У децембру смо присуствовали као гости на 
радионици у Салашу Ноћајском под именом “У сусрет Бадњој вечери и Божићу“ коју су 
организовале све учитељице и вероучитељ.  

Према потреби држане су консултације из градива. Припремну наставу за завршни испит 
интензивно крећемо од децембра преко вибер групе. Ученици осмих разреда који су се пријавили 
да полажу ЗИ из наставних предмета биологија и хемија су евидентирани, а такође и пријављени 
на сајзу МСШ. Корелација са ликовном културом кроз секцију рециклажа спровела се 
наизменичним радом наставника.  

Од ове школске године имамо нови изборни предмет-домаћинство који ученици са вољом 
похађају где интерактивно пролазимо кроз породичне „организације“. Наша чланица актива води 
коректно школски сајт, рубрику актуелно и у реалном времену информишемо о дешавањима на 
нивоу школе.  

Током првог полугодишта школске 2022/ 23. године састанци актива физичара одржавани 
су по плану. На састанцима је током дискусије закључено да су се часови редовне, допунске и 
додатне наставе одржавали редовно. Допунска и додатна настава из физике одржавана је по 
плану и програму, а реализација је евидентирана у дневницима рада. Припремна настава за 
ученике осмог разреда почеће у току другог полугодишта. На активу наставника физике 
разговарано је и констатовано да многа наставна средства за извођење наставе физике недостају 
па би у наредном периоду требало наставити са опремањем кабинета за физику. 

       У име председнице актива, именоване за 2022/23.г. 
          Жељке Лекић 

     Извештај доставља члан већа, Оливера Филиповић, 
      прошлогодишњи председник(координатор) 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
 Настава физичког васпитања је реализована у потпуности.  

Будући да у централној школи нема фискултурне сале и адекватних услова за рад (бетон и терен), 
направили смо привремено игралиште на месту срушене старе школе. Без обзира на лоше услове 
за рад, ученици су се трудили да обаве часове физичког васпитања. Поред фудбалског терена 
направили смо и терен за одбојку на трави. За време неповољних  временских услова настава је 
реализована у учионици (вежбе обликовања, шах, стони тенис). У једној мањој, помоћној 
учионици, направили смо гимнастички простор.  

-Јесењи крос је реализован на стадиону ФК „Подриње“ односно ФК „Змај“ у Ноћају и ФК „Зека 
Буљубаша у Равњу.  

- Остварени су запажени резултати из одбојке, стоног тениса, гимнастике и атлетике, од чега 
треба издвојити треће место у гимнастици и друго место у атлетици на међуокружном такмичењу 
као и треће место дечаци и друго место девојчице у стоном тенису на градском такмичењу и 
треће место у одбојци такође на градском такмичењу.  

Ордагић Небојша  

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 
ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 
Р.
Б. 

Активност Време 
реализациј

е 

Носиоци 
активности 

Очекивани исход Докази 

1. Сценографија 
за пријем ђака 

првака и 
петака је 

осмишљена и 
постављена у 
холу школе. 

1.9.2022. Наставница 
ликовне културе 

Марељ и три 
ученика. 

Први школски дан 
је оставио леп 

визуелни утисак на 
све присутне. 

 

 
 

2.  
У холу школе 
је постављена 
стална етно 

збирка која ће 
се временом 
допуњавати. 

септембар и 
током 

школске 
године 

Наставница 
ликовне културе 
Марељ,хемије 

Филиповић,помоћ
но особље и 

ученици. 

Сачували смо од 
заборава 

материјално 
наслеђе 
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3. 
 
 
 

 
Сарадња са 
пројектом 

Зеленборац 
 
 
 
 

 
Током 

школске 
године 

 
Ученици 

Наставнице 
биологије и 

ликовне културе 
Филиповић и 

Марељ 
ЈКП Комуналије 

 

Полако 
освешћујемо 

проблем загађења, 
значај рециклаже и 
нашу улогу у томе. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Уређење 
ентеријера и 

зидна 
декорација. 
Едукативни 

плакати, 
витраж и 
фигуре од 
стиропора. 

Септембар-
јун 

Ученици 
Наставница 

ликовне културе 
Марељ 

 

Ученици уживају у 
простору који је и 

едукативног 
садржаја. 
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5. Дечија недеља 
-Радионице 
-Изложбе 

октобар Ученици 
Наставница 

ликовне културе 
Марељ 

Наставници 
предметне наставе 

Стручна служба 
 

Ученици су 
уживали у недељи 
посвећеној детету 

Плакати 
Фотографије 
Презентације 

Дечији цртежи 

6. Међународни 
дан музике 
МУЗИЧКО-
ЛИКОВНА 

РАДИОНИЦ
А 

Упознавање 
са ђацима 

четвртацима 

1.10.2022.. 
Мачванска 
Митровица 

 

Наставница 
ликовне културе 
Наташа Марељ и 

наставник 
музичке културе 

Ненад Илић 

Ученици су се 
упознали са 

будућим 
наставницима 

музичке и ликовне 
културе и увидели 

везу између ова 
два предмета 

 
 

7. Новембарски 
дани 

Презентација 
наставника 

будућим 
петацима 

новембар Презентацију 
припремили 

директор, стручна 
служба и 

предметни 
наставници.. 

Ученици су на ПП 
презентацији 

видели све будуће 
наставнике а неке 
су чули и имали 

прилику да 
упознају на овом 

лепом 
дружењу.Такође су 
имали прилику да 

виде простор у 
којем ће боравити 

четири наредне 
године.

 

 

35 
 



8. Секција 
рециклаже се 
одвија сваке 
друге недеље 

средом, 
четвртком и 

петком у 
термину 

предчаса од 
12 сати. 

током 
школске 
године 

Среда- Марељ 
Четвртак-

Филиповић 
Петак-Жилић 

Ученици уче о 
значају рециклаже. 

Баве се 
уметничком 

рециклажом и уче 
да сарађују.Ова 

секција је у тесној 
вези са пројектом 

„Зеленборац“ 

 

9. Нова година децембар Ученици 
Наставница 

ликовне културе 
Марељ 

Ученици су лепо 
сарађивали и 

тимски 
украшавали 

мердевине које су 
врло лепо 
замениле 

јелку.Ђаци су 
уживали у својој 

креативности. 

 

18
. 

Посете 
Музејима и 
Галерији у 
Сремској 

Митровици 

Током 
новембарск

их дана 

Ученици и 
наставнице 

Ученици су имали 
прилику да виде 

две лепе изложбе у 
Музеју Срема и 

Царској 
палати.Обе су 

везане за страдања 
у првом светском 

рату. 

 

19
. 

Хор 
Наставник 

Илић је 
одржавао 

пробе хора 
током првог 
полугодишта 

Током 
школске 
године 

Наставник 
музичке културе 

Ученици су 
показали своју 
музикалност и 
посвећеност 

Приредбе 

20
. 

Концерт 
ученика наше 

школе 

Новембар Наставник 
Музичке културе 

Ненад Илић и 
ученици 

Ученици су и на 
овом прелепом 

концерту показали 
своју музикалност 
и сценски наступ 

 

НАТАША МАРЕЉ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Стручни актив конституисан је на седници Наставничког већа и донет је план рада 
за текућу школску годину. Тим за развој ШП је радио по плану.  

У овом полугодишту одржана су два састанка. Током првог полугодишта настава 
се одвијала по недељним сменама. За ученике од I - VIII разреда школа је организовала 
свакодневно наставу кроз непосредан образовно-васпитни рад. Школска година је почела 
обележавањем поласка ученика у први разред пригодним програмом. Пре почетка првог 
часа 1. 9. 2022. године у свакој учионици ученици су слушали химну. Дечија недеља је 
обележена разним активностима. Ученици, родитељи, учитељи и наставници су се 
потрудили да се испуне постављени захтеви. Током првог полугодишта одржавани су 
угледни часови. Током полугодишта тим за развој ШП је пратио реализацију програма и 
рада тима за међупредметне компетенције, тима за заштиту и актива за развојно 
планирање и упознао се са извештајем тима за заштиту о процени безбедности ученика. 
На предлог Тима против насиља, злостављања и занемаривања Наставничко веће је 14. 9. 
2022. године изгласало забрану коришћења мобилног телефона у току трајања наставе. У 
оквиру Новембарских дана ученици, учитељи и наставници су током четири недеље 
учествовали у  различитим активностима: на нивоу града у културним дешавањима (Музеј 
Срема, крос), у библиотеци школе је одржан концерт „Сунчана јесен”, организована је 
шетња градом „Упознајмо Сремску Митровицу”, тематски дан „Пишемо и говоримо”, 
квиз знања „О Вуку”, „Митровица кроз објектив мог апарата” и тематски дан ,,Живот и 
дело Душка Радовића”. Родитељима ученика који су неоцењени на крају првог квартала 
послата су обавештења писменим путем са извештајем из дневника и мером коју ће школа 
предузети. Одржан је заједнички родитељски састанак за родитеље ученика од V - VIII 
разреда који су имали недовољне оцене на крају првог квартала и који су неоцењени. 
Одржавани су часови допунске наставе, додатне наставе и секција. У току полугодишта 
посете часовима су обавили: директор, педагог и психолог школе. Своја запажања су 
изнели у присуству учитеља и наставника. Похваљени су добри часови колега, као и 
спремност наставника за добру реализацију часа за ученике по ИОП-у. Посебно су 
праћени ученици I разреда и ученици по ИОП-у. Ученици I разреда су напредовали, а 
ученици V разреда су се убрзо прилагодили предметној настави. Праћени су ученици који 
спорије напредују, њихова дисциплина и ученици по ИОП-у. Остварена је сарадња са 
ШОСО „Радивој Поповић” и Заводом за јавно здравље. Учитељи и наставници су били ти 
који су својим свакодневним и вишечасовним залагањем пратили, вредновали и 
подстицали ученике на рад. Седница одељењског већа за крај првог полугодишта одржана 
је са одељењским старешинама које су изнеле да су планови реализовани са малим 
одступањима, успехом ученика, владањем и другим 
обавештењима.                                                                                                                             

                                                                                                РУКОВОДИОЦИ АКТИВА:  
                    Снежана Караклић     
                              Дејан Младеновић 
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ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ЕСТЕТСКО И ХИГИЈЕНСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 
 

Током првог полугодишта школске 2022/23.године хигијена школе је одлично одржавана. Зграда 
нове централне школе је велике квадратуре па је одржавање изазов. Хигијена у подручним 
одељењима је задовољавајућа с обзиром на старост школских зграда. 

 Цвеће је беспрекорно одржавано и неговано у згради централне школе и свим издвојеним 
одељењима..Најзаслужнији за лепоту зеленила су: спремачице, наставница биологије Лекић 
Жељка и Драгана Бушљета која ради у рачуноводству школе. 

  

Професори разредне и предметне наставе се све више ангажују око уређења учионица.Зидове 
красе адекватни плакати и дечији цртежи.Наставнице ликовне културе Дунђерски и Марељ 
оплемењују ходнике, зидове и холове школских зграда. Укључени су и остали наставници у 
складу са афинитетом и наставним предметом. Наставнице Глигорић Јелена, Филиповић 
Оливера, Жељка Лекић и Наташа Жилић су најкреативније у уређењу простора. 
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Изградња другог дела школске зграде је почела у септембру и радови теку по плану. 

    

У другом делу зграде ће бити фискултурна сала, кабинет за техничко, менза, кухиња и дневни 
боравак. Док су радови у току настава се одвија несметано и по плану.      

    

Пројекат другог дела школе 

Многи пројекти су у плану, а неки и у изради, па очекујемо још више оплемењен простор до 
краја школске године. 

 
Чланови тима: 

 
1.Наташа Марељ-  координатор  тима 
 
2. Жељка Лекић- заменик координатора  

3. Оља Дунђерски- координатор у издвојеним одељењима 
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4. Наташа Жилић 

5. Вукица Антић 

6. Данијела Васић 

7. Снежана Караклић 

 

 

Наташа Марељ,координатор 
 

 
ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 
        Током првог полугодишта школске 2022/2023. године, чланови Тима за школски спорт и 
спортске активности су  одржали два  састанка. 
Током првог полугодишта школске 2022/2023. године  

Реализоване су следеће активности: 
У оквиру Дечије недеље за ученике I- IV разреда, реализован је Спортски дан  03.10.2022. године 
 Ученици у о оквиру свог одељења, ишли су на излет у ближу околину и  такмичили су се у 
традиционалним играма (надвлачење конопца, погађање чуњева). 
Такмичење је било и у полигону спретности.   
Циљ изведених  активности је да кроз међупредметне компетенције ученици развију свој однос 
према здрављу и усвајају здраве стилове живота. Све активности  изводиле су се на отвореном, то  
јест на травнатим површинама у ближој околини.Сви ученици су похваљени за учествовање и 
остварене резултате.    
  У оквиру“ Новембарских дана“, поводом ослобођења града Сремска Митровица, град је .4. 11. 
2022. године организовао традиционалну Уличну трку у центру Сремске Митровице, где су 
учешће узели ученици наше школе.   
                                                                                                                  координатори комисије:                  
                                                                                                                             Мира Мајкић и 
                                                                                                                                           Вукица Антић 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 

        У току полугодишта шк. 2022/23. године  педагог школе је радила следеће послове: 
-у оквиру подручја ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
током месеца августа са психологом школе и координаторима тимова,актива и већа  радила на 
изради Извештаја о раду школе за шк.2021/22.г.,потом,почетком септембра, Годишњи план рада 
школе за 2021/22.г.,План стручног усавршавања на ниво школе за 2022/23.г.Програм заштите у 
установи ученика од насиља,злостављања и занемаривања.Са тимом за самовредновање радила 
на вредновању Области квалитета 6:Организовање рада школе,управљање људским и 
материјалним ресурсима,(израда инструмената за праћену област,анкетирање:родитеља и 
наставника,обрада и анализа добијених података,као и прикупљање осталих доказа за праћену 
област,(новембар,децембар,јануар..). 
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 Урађена документа сам презентовала на седницама: Школског одбора, Педагошког колегијума, 
Наставничког већа.                             
 Учествовала у изради: делова ценуса,података о ученицима,статистичког извештаја о раду 
школе, 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.  
Педагог је радио и у планирању рада: тима за самовредновање,тима за квалитет и развој 
установе,Актива за развојно планирање,актива за развој ШП,тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања,тима за инклузију,тима за 
проф.орјентацију,тима за стручно усавршавање,Наставничког већа, Пдагошки колегијум. 
Радила на планирању и организовању сарадње са другим институцијама:Дом здравља,Центар за 
социјални рад „Сава“, ШОСО“Р.Поповић“,Развојно саветовалиште за младе,Завод за јавно 
здравље,библиотека,музеј и друге школе на ниво града. 
Планирање рада педагога-годишњи план рада,месечни(оперативни) планови ради; 
Формирање одељења I и V разреда, и распоређивање нових ученика. 
Праћење реализације акционог плана самовредновања,акционог плана побољшања успеха 
ученика након првог квартала и редовно похађање наставе ученика који су у ризику од 
напуштања образовања,праћење и вредновање мера индивидуализације и ИОП-а;систематско 
праћење и вредновање наствног процеса,допунске,додадне наставе,слободних активности и 
напредовања ученика. 
Прегледање годишњих планова рада наставника и оперативних планова рада наставника. 
Прегледање педагошке документације-дневници рада(есДневник), устројила матична књига за 
први и пети разред,прегледала матичние књиге у циљу уредног и ажурног вођења документације 
педагошке. 
    ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА :  
Педагог редовно обрађује податке о успеху и владању ученика на крају квартала и 
полугодишта(израда квантитативне и квалитативне анализе) и упознаје чланове Наставвећа. и 
ПК.Пружала помоћ наставницима у планирању стручног усавршавања унутар школе(угледни 
часови, обележавање значајних датума-презентације..). 
Чланови Наставничког веће су путем мејла и вибер групе били редовно информисани о свим 
дописима министарства просвете. 
       РАД  СА  НАСТАВНИЦИМА : 
   Упознала О.С. I и V раз.са одељењима-ученицима са циљем што лакше адаптације на 
школски живот и школске обавезе;карактеристикама појединих ученика(здравље,породични 
услови). 
-Пружила помоћ у планирању и реализацији заједно са психологом школе,активом за развој ШП 
тематских дана :“Пишeм и говорим“,посвећен  животу и делу Вука Караџића, 8. 
новембар,2022.г., и тематског  дана посвећеног 100 годишњици рођења песника Душка Радовић 
са угледним часом:“ Пре него кренете да тражите срећу, проверите можда сте већ срећни“, 13. 
Децембар,2022.г. 
  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. 
    Током полугодишта посетила сам 34 наставна часа (13 часова у разредној настави 
редовне наставе, 12 часова у предметној настави –редовне наставе,6 часова допунске наставе од 
другог до седмог разреда:математика,српски језик, природа и друштво, 1. час додатне наставе у 
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седмом разреду-физика,1.час веронауке,присуствовала једном угледном часу,и одржала два 
ЧОС-а у VI-1,VII-2),непосредно.Након сваког посећеног часа са учитељом или наставником 
урадила сам анализу часа  како би се недостатци отклонили и нејасноће решиле.Извештај о 
посећеним часовима сам поднела на седници актива за развој школског програма.Циљ је био 
развијање,подизање мотивације код ученика како би постизали бољи успех,трајнија знања и већи 
степен и примену усвојености знања,веће вредновање активности на часу.Оцењивање уз 
поштовање Правилника  о оцењивању ученика,већа заступљеност формативног 
оцењивања.Праћење рада ученика првог разреда:адаптација и прихватање школских 
обавеза,почетно шчитавање и читање;праћење ученика који спорије напредују,имају проблеме са 
радном дисциплином,мотивацијом за учење,сложене породичне ситуације.Праћење напредовања 
ученика који раде по ИОП-у и индивидуализованим мерама.Током обиласка наставе прегледала 
сам и педагошку документацију коју воде наставници.Евиденционе листе о посећеним наставним 
часовима се посебно воде. 
   Током полугодишта пружана је помоћ наставницима у осмишљавању рада  са ученицима 
којима је потребна додатна подршка-ученици са тешкоћама у развоју и ученици који су у ризику 
од  раног напуштања образовања. 
     Радила на оснаживању учитеља-наставника за рад са ученицима из осетљивих група,у 
циљу развијања интеркултуралности,предлагање активности-заједничких и реализација 
истих,инсистирању на што редовнијем похађању наставе кроз разговоре са ученицима и 
родитељима,како би успешно испуњавали школске обавезе.Помоћ у реализацији плана и 
програма спречавања осипања ученика и напуштања школе.У реализацији појединих активности 
велику подршку сам имала од наставнице Ромског језика. 
     Свим О.С.дат предлог тема за ЧОС.  
 -Помоћ О.С.у изради програма појачаног васпитног рада за одређеног ученике и реализацији 
истог програма са учеником и његовим одељењем (разговори,радионице..). 
-Сарадња са наставницима се реализовала преко вибер групе(размена информација-обавештења) 
и кроз саветодавне  разговоре:око израде месечних планова,комуникације са ученицима,вођење 
педагошке документације,прослеђивање информација које су стизале за њих. 
- -Рад са наставницима је био  углавном консултативне и  саветодавне  природе. 
-Прикупљање података о успеху,праћењу рада са ученицима,анкетирање ученика и обрада 
података. 
  
 
       РАД  СА  УЧЕНИЦИМА: 
   Педагог 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  не поштују правила живота и 
рада у школи, имају ниску мотивацију  за учење са циљем  откањања проблема у раду и 
редовном похађању наставе.Посебно радила на реализацији програма појачаног васпитног рада 
са једним учеником уз помоћ психолога школе и О.С. како би дошло до жељене промене у 
понашању ученика. 
 Са ученицима:VI-1,VII-2, раз. реализовала радионицу на тему стоп насиљу :“Прича из школског 
дворишта“,а у VIII-2 раз. реализовала предавање :“Значај емоција за добру комуникацију и 
разумевање других“. 
 -Заједно са ученицима осмог разреда радила на вршњачкој едукацији,реализовали тематси 
дан:“100-година од рођења песника Душка Радовић“ 
         -Учествовала у изради педагошког профила ученика-помоћ О.С. 
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-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 програм 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 њихове помоћи нема побољшања.Евиденција о 
разговорима са ученицима се посебно  води.За поједине ученике укључен је Центар за социјални 
рад  „Сава“и Саветовалиште за младе ,при школском диспанзеру у Ср. Митровици. 
-Сарадња са интерресорном комисијом,Домом здравља-системат.прегледи и предавања лекара 
ученицима према узрасту. Стоматолошким диспанзером-систематски прегледи.. 
    -Радила  на формирању одељења петог разреда у матичној школи. 
          РАД СА РОДИТЕЉИМА-СТАРАТЕЉИМА: 
        Током 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.,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 „Сава“,Развојно саветовалиште,Школски диспанзер.. 
 Заједно са психологом школе реализовале родитељски састанак за родитеље ученика VIII на 
тему:“Промене и полагање завршног испита“(29.11.2022.г.састанку је присуствовало 70% 
родитеља осмог разреда), и родитељски састанак за ученике од VдоVIII разреда, чија деца су на 
крају првог квартала, имали недовољне оцене или већи број неоправданих изостанака(нередовно 
похађање наставе,а у ризику су од раног напуштања образовања).Са родитељима се разговарало о 
значају редовног похађања наставе,долажењу на часове допунске наставе,изради домаћих 
задатака и обавезама школе према родитељима чија деца су неоцењена.Упознати су са корацима 
које школа према Закону мора да предузме.Родитељски је реализован 10.11.2022.Ноциоци 
реализације су били:ССШ,О.С.,наставница ромског језика и предметни наставници,секретар 
школе и директор школе. 
 
     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 квалитет и развој установе,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,анализи наставе и анализа успеха ученика. Рад на изради 
школских докумената. 
         Током полугодишта сарађивала сам са Центром за социјални рад „Сава“ 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, ИОП-1,реализација програма,размена искуства.    Сарадња са 
Домом здравља-систематски прегледи и предавања лекара и стоматолога. 
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 Сарадња са Развојним саветовалиштем младих за ученике који су на третману,размена 
информација. 
Сарадња са другим школама у граду основним и средњим,размена информација. 
-Стручно усавршавање током полугодишта: 
  Током полугодишта присутвовала угледном часу из:српског језика,13.12.2022.,“ 100 година од 
рођења Д.Радовић“,одржала ЧОС,21.12.2022.г. у VI-1 и реализовала радионицу на тему стоп 
насиљу „Прича из школског дворишта“.Прошла онлајн обуке:са платформе „Чувам те“: 
“Безбедно коришћење дигиталне технологије,превенција дигиталног насиља“ (16 бодова),“Улога 
установа образовања и васпитања у борби против трговине људима“(16 бод.),“Заштита деце са 
сметњама у развоју у случајевима занемаривања,злостављања,дискриминације и насиља“(16 
бодова).  
Похађала онлајн семинаре ЗУОВ :“Настава орјентисана ка исходима учења“у новембру и „На 
заједничком путу учења“,децембар,2022.г., (24 сата).   
Евиденцију о стручном усавршавању се води електронски.Припреме за угледне 
часове,радионице се предају координатору тима за стручно усавршавање. 
             У области вођења педагошке документације: редовно сам водила дневне евиденције о 
свом раду,годишњи,месечне(оперативне) планове рада. 
  Редовно сам вршила преглед педагошке документације и упућивала наставнике у начине вођења 
и отклањање недостатака. 
                  Присуствовала састанцима актива педагога на нивоу града Ср.Митровица. 
 
                                                                                        Педагог школе, Биљана Хрговић 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 
 
       Tоком првог полугодишта психолог школе је радила следеће послове: 
-у оквиру подручја ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
током месеца септембра сам радила на изради Извештаја о раду школе за шк.2021/22.г.,потом 
Годишњи план рада школе за 2022/23.г,План стручног усавршавања на нивоу школе за 
2022/23.г.,допуну Програма заштите у установи ученика од насиља,злостављања и занемаривања. 
Урађена документа сам презентовала на седници Савета родитеља.  
Психолог је радио и у планирању рада: тима за самовредновање, тима за инклузију , тима за 
квалитет и развој установе, тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,злост.и 
занемаривања (координатор тима), тима за проф. оријентацију, тима за стручно усавршавање, 
Наставничког већа, Педагошког колегијума. 
Радила на планирању и организовању сарадње са другим институцијама:Дом здравља,Центар за 
социјални рад, , ШОСО “Р.Поповић“, Развојно саветовалиште за младе, Завод за јавно 
здравље,црвени крст и друге школе на ниво града. 
Планирање рада психолога-годишњи план рада, месечни(оперативни) планови рада; 
Формирање одељења I и V разреда, распоређивање нових ученика и поноваца; 
Праћење реализације акционог плана самовредновања; праћење и вредновање мера 
индивидуализације и ИОП-а; систематско праћење и вредновање наставног процеса и 
напредовања ученика. Прегледање планова ИОП-а, пропратне документације ( педагошких 
профила, планова индивидуализације, евалуационих листа). 
    ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА :  
Присуствовала и евидентирала успех ученика, пратила успех ученика по ИОП-у,  ученике који 
нередовно похађају наставу, предлог ученика за ИОП. 
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Посетила часове предметне и разредне наставе. Пратила напредовање ученика првог и петог  
разреда. Вршила саветодавни рад са наставницима на унапређењу ОВ рада. 
    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. 
    Током првог полугодишта психолог је посетила 24  часа (од тога 10 часова одељења које 
похађају ученици по ИОП-у).Након сваког часа са наставником урадила анализу часа  како би се 
недостатци отклонили и нејасноће решиле.Циљ је био развијање,подизање мотивације код 
ученика,веће вредновање активности на часу.Оцењивање уз поштовање правилника,већа 
заступљеност формативног оцењивања.Праћење рада ученика првог разреда ( 7 часова посећених 
у првом разреду) :адаптација и прихватање школских обавеза,почетно шчитавање и читање;у 
петом разреду прелазак са разредне на предметну наставу,праћење ученика који спорије 
напредују, имају проблеме са радном дисциплином, мотивацијом за учење,сложене породичне 
ситуације. Праћење напредовања ученика који раде по ИОП-у и индивидуализованим мерама.  
 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 и реализација 
истих,инсистирању на што редовнијем похађању наставе кроз разговоре са ученицима и 
родитељима,како би успешно испуњавали школске обавезе.Помоћ у реализацији мера за  
спречавања осипања ученика и напуштања школе. 
     Сарадња у остваривању свих форми сарадње са породицом; 
Помоћ О.С.у изради програма појачаног васпитног рада за одређене ученике и реализацији истог 
програма са учеником и његовим одељењем(разговори,радионице..). 
       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 . 
  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 слабих 
оцена,редовно похађање наставе...Реализовала појачан васпитни рад за идентификованог ученика 
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. Евиденција о разговорима 
посебно се води.За поједине ученике укључен је Центар за социјални рад . Сарадња са 
интерресорном комисијом, Центром за социјални рад, Домом здравља-системат.прегледи 
Стоматолошким диспанзером-систематски прегледи. 
 
          РАД СА РОДИТЕЉИМА-СТАРАТЕЉИМА: 
        Током првог полугодишта обављала сам саветодавне разговоре са родитељима, што је уз 
разговоре са ученицима представљало основу рада психолога.Разговори вођени  према потреби у 
циљу решавања проблема ученика (вођени индивидуални и групни разговори са 
родитељима,веома често заједно са О.С.,педагогом школе ). Циљ је био пружање подршке 
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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 развој ШП,тима за 
самовредновање,тима за квалитет и развој установе,тима за ПО,тима за инклузивно 
образовање,тима за стручно усавршавање,тима за организацију рада школе у условима 
пандемије,координирала тимом за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања.  
Током   полугодишта  саставни део свакодневног рада је била и сарадња са ПЕДАГОГОМ  
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“, дефектолозима,логопедима који раде као подршка 
ученицима у реализацији ИОП-2,реализација програма услуге личног пратиоца , размена 
искуства; Сарадња са Домом здравља-систематски прегледи и предавања лекара и стоматолога. 
Сарадња са другим школама у граду основним и средњим, размена информација на активу 
психолога на нивоу града ( председник актива психолога ОШ). Сарадња са колегиницама 
психолозима из других школа у граду. 
    
  У области вођења документације психолога: редовно сам водила дневне евиденције о свом 
раду,годишњи,месечне (оперативне) планове рада, евиденцију разговора са родитељима и 
ученицима. 
         У области стручног усавршавања у школи одржала радионице у 6. и 8. разреду на тему 
конструктивног решавања проблема  ,присуствовала угледним часовима. Успешно завршила 
онлајн обуке са платформе „Чувам те“:Улога установе образовања и васпитања и борби против 
трговине људима“, Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и насиља“, „Обука за запослене –породично насиље“.  Обука за 
запослене „Етика и интегритет“, „на заједничком путу учења“. 

 Присуствовала састанцима актива психолога на нивоу града Ср.Митровица. 
 

                                                                          Психолог школе, Биљана Божић 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ  
 

У школској библиотеци ради један библиотекар од 8-14часова. Кроз многобројне 
активности библиотекар учествује у васпитно образовном процесу и културном раду школе. 

 Ученици првог разреда су уписани у школску библиотеку и упознати са 
правилима рада библиотеке. 

06.10.2022. извршен је бесплатан упис ђака првака из подручних одељења и 
Мачванске Митровице у дечије одељење библиотеке „Глигорије Возаревић“. 

13.12.2022.год. одржан је угледни час поводом сто година од рођења Душка Радовића.  
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Библиотекар пише летопис школе, води записник на седницама наставничког већа 
и води документацију о раду школске библиотеке(вођење дневне и месечне статитистике, 
евидентирање нових наслова у инвентарну књигу и рачунар). 

У првом полугодишту евидентирано је 400 књига прикупљених од стране УП 
школе, 13 књига је купио директор школе и 3 књиге су добијене на поклон. 

Школа је добила 34 хиљаде динара од владе РС и министарства просвете за 
набавку нових књига. 

Библиотекар Оливера Жилић 
 

САРАДЊА ШКОЛЕ СА РОДИТЕЉИМА, ЛОКАЛНОМ И МЕЂУЛОКАЛНОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ  

 
 Сарадња са родитељима одвијала се преко рада савета родитеља, родитељским 
састанцима и индивидуалним контактима. 
 Сваки одељењски старешина одржао је по два односно три родитељска састанка током 
првог полугодишта и већи број индивидуалних разговора о чему се води евиденција у ес 
дневнику. 
 Седница Савета родитеља одржана је једном у току полугодишта ( у септембру месецу). 
Савет је  на састанку у септембру  месецу разматрао извештај о раду школе за претходну ШГ, 
ГПРШ за ову школску годину. Упознати су са планом самовредновања које ће се реализовати 
током школске године. 
 Усвојили су и дали сагласност на програм извођења екскурзија за ученике , донели одлуку 
о избору осигуравајуће куће и фотографске радње која ће ове године фотографисати ученике. 
 Записници о раду Савета родитеља налазе се у документацији код психолога школе. 
 
 Сарадња са локалном заједницом: 

Сарадња са градом: Градском управом за  образовање ( свакодневно, размена 
информација), ГУ за спорт ( учешће у спортским манифестацијама и такмичењима ).  

Обележавање ослобођења Града, полагање венаца на споменик – учешће ученика школе у 
пратњи наставника. 

Сарадња са медијима: Сремска телевизија, Сремске новине, Мачванске новине                  
( репортаже о активностима и радовима у школи). 
Сарадња са организацијама на нивоу града и шире локалне заједнице:  
- ЈКП „Комуналије“ , радионица на тему рециклаже за ученике 1-4.разреда на нивоу школе 
- галерија „Лазар Возаревић“, одлазак ученика на изложбе током полугодишта 
- библиотека „Глигорије Возаровић“ , учешће ученика на радионицама безано за обележавање 
значајних датума и Новембарских дана 
- музеј „Срема“ – учешће на квизу ученика 4.разреда током Новембарских дана. Посета „Царској 
палати“ која за циљ има упознавање историје свог града у доба Римљана. Изложба “српски 
деспоти“ за ученике осмих разреда. 
-Архив „срема“, промоција књиге „Под жутом траком“.  
- сарадња са другим школама у граду реализовала се кроз учешће чланова ученичког парламента 
у организованим активностима ( детаљни преглед у извештају УП). 
-резерват природе Бара Засавица ( излети ученика нижих разреда на нивоу целе школе) 
-Рурални центар „Сова“, покрет Горана НС и удружење „дечија еколошка академија“- 
реализоване четири радионице у петом разреду у оквиру пројекта „Шума зове на дијалог 2“- 
значај шума у Војводини ( октобар) 
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-Друштво за заштиту и проучавање птица Србије , Нови Сад, природњачка радионица за 2.и 
3.разред „Учимо од природе“ ( октобар). 
-Црвени крст града- вршњачка едукација  
Горе наведене активности евидентиране су у ес дневнику. 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

 У току полугодишта  реализовани су следећи садржаји из школског маркетинга: изложбе 
ученичких радова , репортаже о школи у локалним новинама ( Мачванске и Сремске новине). 

Школа  редовно објављује фотографије извештаје о реализованим активностима из живота 
школе на друштвеној мрежи Фејсбук и сајту школе. На сајту школе објављују се сва обавештења 
о раду школе. 

  
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 , психолог школе и помоћници директора. 
 Закључивање уговора о финансирању рада школе , израда плана набавке основних 
средстава школе, инвестициони радови, набавка наставних средстава- вршио је директор школе. 
 Израда планова образовно - васпитног рада, предлог тема за ЧОС ,  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, праћење рад кроз гугл учионицу, 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- 
педагог и психолог школе. 

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.  
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Извештај о раду школе за прво полугодиште школске 2022/2023.разматран је на седници 
Наставничког већа 1.2.2023.године и Савета родитеља 2.2.2023.године 

 
 На седници Школског одбора одржаној  24. 3.2023. године усвојен је овај Извештај о раду 

школе за прво полугодиште школске 2022/2023.г.                             
                                                                  

 
 
 

 Председник школског одбора 
                                                                                                 ___________________________ 

    Жељко Глигорић 
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