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ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА  РАДА 
ПОШ  „ТВРЂАВА“  ЗА  ШК. 2017/2018. 

                          

1.  УСЛОВИ  РАДА 
 

1.1. ПРИКАЗ УСЛОВА ПОД КОЈИМА ЈЕ РЕАЛИЗОВАН ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
 
Основна школа „Тврђава“ налази се у Петроварадину, у ул. Штросмајерова бр. 8. Шоласка зграда се 
налази на идеалној локацији, веома близу центру града, Градском кеју, Петриварадинској тврђави, 
Дунавском парку, а довољно заштићена и издвојена на неки начин. Зграда се налази у улици где је 
фреквенција саобраћаја сведена на минимум, а ипак добро повезана са градским саобраћајницама и 
редовним аутобуским линијама. 
 Структуру школских просторија, према намени и функцији, сачињавају следеће скупине 
просторија: 
 
А) НАСТАВНЕ ПРОСТОРИЈЕ 

1. Учионице опште намене – (6 учионице, површина сваке је 25м2 и  служе за извођење разредне 
наставе од првог до четвртог разреда, као и учионице петог и шестог разреда). Свака учионица у 
приземљу је опремљена са осам столова за по једног ученика и исто толико столица, једним 
столом и столицом за наставника, белом школском таблом. На свакој етажи налази се по један 
зидни сат. 

2. Специјализоване учионице – (2 учионице, површина једне је 25м2, а друге 29,75м2, где ће једна 
бити специјализована и прилагођена за извођење наставе друштвених наука, а друга за 
извођење наставе природних наука). Ове учионице су опремљена са осам столова за по једног 
ученика и исто толико столица, једним столом и столицом за наставника,и  белим зидном 
таблама. 

3. У дворишту Школе налазе се две радионице које ће у будућем периоду бити адаптиране за 
потребе наставе техничког образовања.  

4. Библиотека је смештена у приземном делу, површине 14,50м2, и опремљена је једним столом за 
библиотекара, столом за ученика, једном фотељом и табуреима у више боја, да би ученици 
могли угодно да проводе време у њој. На зидовима се налазе полице, на којима се налазе књиге, 
чија количина је допуњена током године. 

 
Б) ПРОСТОРИЈЕ ЗА ОПШТЕ ПОТРЕБЕ И ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ ШКОЛЕ 
 

1. Вишенаменски простор је површине 57.87м2 и чини га трпезарија и мултифункционална сала. 
Овај простор је погодан за одржавање креативних радионица, родитељских састанака, школских 
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приредби и других пригодних свечаности због повољног положаја који заузима у оквиру школске 
зграде тј. налази се у централном делу овог простора. 

2. Школска кухиња је површине 35,78м2 и поседује радни сто са фијокама, висеће ормаре, 
судоперу, шпорет, фрижидер и потребан прибор и посуђе од росфраја. У школској кухињи се 
храна неће припремати већ ће бити организована достава готове хране која ће се  у кухињи само 
сервирати.  

3. Трпезарија је у склопу мултифункционалне сале и опремљена је довољним бројем столова и 
столица.  

 
В) ПРОСТОРИЈЕ ЗА УПРАВУ И ОСОБЉЕ 

1. Просторија за директора школе је површине 11,07м2 у њој ће се обављати послови директора 
школе. Намештај канцеларије директора подразумева: писаћи сто са фиокама, орман са једном 
преградом на закључавање и преградама за одлагање администрацијске документације, две 
столице за госте.  

2. Зборница је површине 17,28м2 што је за број ангажованог наставног особља, за ову школску 
годину, довољно за несметано и стручно вођење педагошке документације. Намештај зборнице 
подразумева: конференцијски сто, осам столица, таблу за распоред часова, чивилук, таблу за 
обавештења, ормар са преградама за дневнике, писмене задатке и слично. 

3. Просторија за индивидуални рад је површине 5,87м2 и намењена је психолошко-педагошкој 
служби, као и индивидуалним разговорима и радом са децом. Опремљена је столом и три 
столице. 

4. Рачуноводствена агенција која ће бити ангажована ће обављати послове за школу из својих 
просторија на којима је регистрована. 

 
Г) ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ 

1. Комуникације су: улази, ходници, степениште. Школа има главни улаз са приступом из 
саобраћајнице и улазом у школско дворише, а из школског дворишта постоје три одвојена улаза 
у школску зграду и један улаз за просторију у којој се одвија настав техничког образовања и 
ликовне културе. 

2. Ормарићи за дечију гардеробу и књиге смештени су испред учионица, дуж ходника, док 
наставни кадар има чивилук у зборници. 

3. Санитарије. Два ученичка санитарна чвора која се налази у приземљу су површине: женски 
тоалет је 5,72м2, опремњен је са две вц шоље и два лавабоа, а мушки тоалет 3,23м2 опремљен 
са једном вц шољом, два писоара и једним лавабоом. Санитарни чворови за особље заузимају 
површину од: женски 2,31м2 и поседује једну вц шољу, једно точеће место и мушки 3,03м2 и 
поседује једну вц шољу, један писоар и једно точеће место. На спрату Школе налазе се четири 
санитарна чвора: 

● Ученички женски тоалет, површине 8,10м2, опремљен са 4 вц шоље и 5 лавабоа, 
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● Ученички мушки тоалет, површине 10,03м2, опремљен са 2 вц шоље, 4 писоара и 4 
лавабоа, 

● Тоалет за особље, површине 2,10м2, опремљен једном вц шољом и једним 
лавабоом, 

● Тоалет који је повезан са директорском канцеларијом, површине 2,44 м2, 
опремљен једном вц шољом, једним лавабоом и једном туш кабином. 

4. Прибор и средства за одржавање чистоће ће се одлагати у посебној просторији у приземљу 
школске зграде и  ван домашаја деце. 

5. Котларница школе се налази у одвојеној просторији изван школског објекта. 
 
 У свим просторијама је обезбеђена звучна заштита. Подови су од чврстих материјала 
погодни за лако одржавање. Зидови су светлих боја. 
 
 Д) УРЕЂАЈИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1. Осветљење  у  школи је двојако: природно и вештачко. Све просторије имају довољно дневне 
светлости, а у току је постављање вештачког осветљења које ће обезбеђивати довољно светлости 
за свако радно место. У  школи постоји интерфон и две интерфонске слушалица у приземљу и на 
спрату школе.  

2. Загреваље школе је равномерно, врши се посебним системом грејања топлим ваздухом, који се 
загрева гасом. 

3. Вентилација се обавља природним путем. 
4. Замрачивање је могуће у свим наставним просторијама у којима се врши пројектовање. 

 
1.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

 Простор за наставу и остале активности ученика је функционалан. Школски простори опрема су 

у добром стању са доста савремених наставних средстава.  

Опремљеност кабинета: кабинет за природне науке 95% 

кабинет за друштвене науке 100% 

језички кабинет  100% 

уметнички кабинет  100% 

 

Опремљеност учионица: кабинети за млађе разреде (4) просечно 100% 

                  
  У току школске 2017/18.године набављена је пет лаптоп рачунара. Наставни кадар је оспособљен 
за коришћење истих. 
 

1.3. КАДРОВСКА  СТРУКТУРА 
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Образовно-васпитни рад у школи, рад стручних служби и техничке службе је у потпуности 
заступљен са прописаним степеном и врстом стручне спреме свих запослених. 

У разредној настави ради 4 професор разредне наставе са седмим степеном стручне спреме. 
У разредној настави образовно-васпитни рад изводе и један професор верске наставе, професор 
енглеског језика, професори ликовне, музичке и физичке културе, сви са седмим степеном стручне 
спреме. 

Предметну наставу реализује укупно 17 професора, док је 1 професорица на породиљском 
одсуству. Сви наставници поседују седми степен стручне спреме.  

Директор школе има седми степен стручне спреме. 
Секретар школе има седми степен стручне спреме. 
Стручни сарадници – педагог има седми степен стручне спреме. Послове школског библиотекара 

обавља наставница српског језика. 
Техничку службу чини 2 раднице на пословима сервирке и спремачице. 

 
1.4. УТИЦАЈ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ НА РАД ШКОЛЕ 

  
Образовни ниво родитеља у нашој школи иде од средње школе до доктора наука.  
Породице су углавном целовите.  
Сматрамо да сарадња са породицом треба да буде квалитетна што подразумева на првом месту 

међусобно уважавање и поштовање као и неопходну дискрецију кад су у питању неке личне 
особености.  

 

2.    ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 
Школа располаже довољним бројем учионица, кабинета и других просторија за целовито одвијање 
наставног процеса и ваннаставних активности. 
Образовно-васпитни рад био је организован у једној смени у виду целодневне наставе са 8 одељења. 
Образовно-васпитни рад био је стручно заступљен у свим разредима и предметима. На крају школске 
2017/2018. године било је укупно 71 ученик. 
 

2.2. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
 

 
РАЗРЕДИ 

 
ДЕЧАКА 

 

 
ДЕВОЈЧИЦА 

 

 
УКУПНО: 

1 5 9 14 

2 6 7 13 
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3 2 4 6 

4 6 1 7 

5 2 3 5 

6 8 0 8 

7 4 6 10 

8 4 4 8 

 
Укупно ученика: 
 

 ученици ученице укупно 

од 1. до 4. разреда 19 21 40 

од 5. до 8. разреда 18 13 31 

Укупно: 37 34 71 

 
2.3. ФЛУКТУАЦИЈА УЧЕНИКА, УЗРОЦИ ПРОМЕНА 

У току првог полугодишта у Школу су се уписала 1 нова ученица у 8. разред. 
У другом полугодишту у Школу су се уписали: у 5. разред 1 ученик, у 6. разред 4 ученика, у 7. разред 
3 ученице. 

 
2.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА 

 
Настава се одржавала на основу календара рада који је у потпуности реализован. 

Изналазили смо најбоља решења за распоред рада и пазили на дневно оптерећење ученика редовном 
наставом и ваннаставним активностима. 
ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА:    
8.00 – 8.15 доручак 
8.15 – 9.05 1. ЧАС 
9.05 – 9.10 одмор 
9.10 – 10.00  2. ЧАС 
10.00 – 10.15 одмор 
10.15 – 11.05 3. ЧАС 
11.05 – 11.10 одмор 
11.10 – 12.00 4. ЧАС 
12.00 – 12.15 РУЧАК 
12.15 – 13.30 слободно време/пројекти и сл. 
13.30 – 14.20 РАДИОНИЦЕ/ЈЕЗИЦИ И СЛ. 
14.20 – 14.30 ужина 
14.30 – 16.00 РАДИОНИЦЕ/ЈЕЗИЦИ И СЛ. 
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ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА за ученике од 5. до 8. разреда:    
8.00 – 8.15 доручак 
8.15 – 9.05 1. ЧАС 
9.05 – 9.10 одмор 
9.10 – 10.00  2. ЧАС 
10.00 – 10.15 одмор 
10.15 – 11.05 3. ЧАС 
11.05 – 11.10 одмор 
11.10 – 12.00 4. ЧАС 
12.10 – 13.00 5. ЧАС 
13.00 – 13.30 РУЧАК 
13.30 – 14.20 6. ЧАС 
14.20 – 14.30 ужина 
14.30 – 16.00 ЈЕЗИЧКИ КЛУБ/РАДИОНИЦЕ 
 
 

Допунска и додатна настава, хор, слободне и спортске активности, одвијају се у току радног дана 

Школе. 

 

2.5. РЕАЛИЗАЦИЈА  ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 
  
Свечаности 
 
1.9.2017.  Пријем првака и нових ђака 
18.10.2017.     Дан школе 
27.1.2018.  Школска слава Свети Сава 
21.2.2018. Светски дан матерњег језика 
22.4.2018.  Дан планете земље 
19.5.2018. Прослава мале матуре 
31.5.2018. Свечаност поводом завршетка школе од 1. до 4. разреда 
31.5.2018. Крај осмогодишњег школовања за ученике 8. разреда 
13.6.2018.  Свечаност поводом завршетка школе од 5. до 7. разреда 
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3. СТРУЧНИ  И  РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

3.1. ОРГАН УПРАВЉАЊА  
 

3.1.1 ШКОЛСКИ ОДБОР 
 
Школски одбор је у овој школској години радио у  саставу  
 

● Бранка Карагић – представник запослених 
● Вишња Лукић – представник запослених  
● Тамара Ињац– представник родитеља 
● Сања Шосбергер – представник родитеља 
● Срђан Ђилас - представник на предлог оснивача 
 
У овој школској години је укупно је одржано 3  редовне седнице,  уз свесрдну сарадњу и активно 

учешће свих чланова Школског одбора.  
Реализован је план доношења одлука према позитивним прописима којим се регулише рад 

образовно-васпитне установе и  Годишњем плану рада школе за шк. 2017/2018. год. На седницама 
одбора урађено је следеће: 

 Усвојен је Анекс Школског програма за шк. 2017/18. годину 

 Донет Годишњи план рада за шк. 2017/18. годину 

 Донети Акти усклађени са одредбама новог Закона о основама система образовања и 
васпитања који је ступио на снагу 11.10.2017. године 

 Дата сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака 
Школе 

Школски одбор је кроз усвајање одлука из своје надлежности у предвиђеним законским роковима  
у потпуности испунио своју улогу органа управљања установом и унапређем квалитета рада школе кроз 
активно учешће и помагање у важним питањима образовно-васпитног рада. 
Усвајања Годишњег плана рада школе, усвајање општих аката школе и Плана стручног усавршавања.  
 

3.2 ОРГАНИ  РУКОВОЂЕЊА: 
 

3.2.1. Директор школе 
 

Овај Извештај је сачињен на основу Правилника, а у складу са личним приоритетима које сам 
поставила као директор школе и на основу резултата до којих је дошао Тим за самовредновање и 
Стручни актив за развојно планирање.  
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I област: 
РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 
Циљ: Унапређивање образовно-васпитног процеса у школи, увођење иновативних метода и начина 
рада и подизање свести ученика о преузимању одговорности за њихове обавезе и задатке. 
Имплементација инклузије у школи на правилан начин, како би и наставници и ученици схватили њену 
важност у развоју емпатије и толеранције. 
Стандарди: 
 
1.1. Развој културе учења 
Индикатори: 

 Стварање услова за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим потребама 
ученика: 

o Свакодневно се информишем о начину учења, добијам потребне информације и, као 
председавајући Педагошког колегијума креирам климу свакодневног стицања знања и 
животних вештина. У току школске 2017/18. године обишла сам часове различитих 
структура наставног кадра, а све у циљу праћења рада наставног кадра и напредовања 
ученика.  

 14.9.2017. године:  

 Разред: 7.  

 Наставник: Бранка Карагић,  

 Предмет: Српски језик, 

 Наставна јединица: «Женидба Милића Барјактара», народна балада 
 23.11.2017. године:  

 Разред: 6.  

 Наставник: Милица Мимић,  

 Предмет: Немачки језик,  

 Наставна јединица: Ubungen und Aufgaben zum Thema  
 23.11.2017. године:  

 Разред: 5. 

 Наставник: Јелена Хорватски,  

 Предмет: Биологија,  

 Наставна јединица: Лист – делови, облици и улога 
 29.11.2017. године:  

 Разред: 7. 

 Наставник: Милица Мимић,  

 Предмет: Немачки језик,  

 Наставна јединица: Komparation der Adjektive 
 11.12.2017. године: 
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 Разред: 2. 

 Наставник: Маја Новаковић,  

 Предмет: Свет око нас,  

 Наставна јединица: Комбиновање материјала и прављење нових целина 
 13.12.2017. године:  

 Разред: 7.  

 Наставнице: Гордана Милошевић, Бранка Карагић, Катарина Марковић  

 Предмет: Корелација предмета хемија, српски језик и енглески језик,  

 Наставна јединица: Периодни систем елемената 
 23.01.2018. године: 

 Разред: 8. 

 Наставница: Даринка Герић  

 Предмет: Математика  

 Наставна јединица: Тространа пирамида 
 02.02.2018. године: 

 Разред: 3 

 Наставница: Јелена Здравковић 

 Предмет: Српски језик 

 Наставна јединица: Потврдни и одрични облик глагола - обрада 
 06.02.2018. године: 

 Разред: 4 

 Наставница: Маринела Петрашку 

 Предмет: Математика  

 Наставна јединица: Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем – 
вежбање 

 20.02.2018. године: 

 Разред: 5. 

 Наставница: Тамара Томић  

 Предмет: Музичка култура 

 Наставна јединица: Антонио Вивалди «Четири годишња доба – Пролеће» 
 17.03.2018. године: 

 Разред: 8. 

 Наставница: Милана Живковић 

 Предмет: Техничко и информатичко образовање 

 Наставна јединица: Јединица својства и примена електромагнета и 
електромагнетна дизалица, електромагнетни релеј, звонце 

 

http://www.tvrdjava.edu.rs/


Приватна основна школа „ТВРЂАВА“ 
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;  

email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs 

 

 

10 

 

 Промовисање иновација и подстицање наставника и стручних сарадника да користе савремене 
методе и технике учења и примењују савремене технологије у образовно-васпитном процесу.  

o Организовала сам похађање семинара «НТЦ систем учења» за учитељице које нису 
досада похађале исти.  

o Организовала сам наставу енглеског језика за запослене у сарадњи са наставницом 
енглеског језика Катарином Марковић.  

o Три наставнице похађале су семинар «Добра припрема за час, успешан час». 
o Учествовали смо у пројекту "Дигитални погон“, у оквиру којег је одржана радионица за 

ученике и семинар за наставнике на тему „Дигиталне писмености“ (12.5.2018. године). У 
мају месецу представници школе (наставник географије Саша Павловић и директорица 
Дина Ђилас, са две ученице) учествовали су на „Фестивалу креативних вештина“ и 
представили два филма која су израдили ученици у сарадњи са наставницима. Такође, у 
току летњег распуста наставница немачког језика Милица и Мимић и ученица Ј.Ђ. биле су 
део радног кампа у оквиру пројекта „Дигитални погон – Србија“ који је био организован у 
селу Сирогојно.  

 

 Мотивисање и инспирисање запослених и ученика на критичко прихватање нових идеја и 
проширивање искустава: 

o Носилац сам модернизације наставног процеса тиме што мотивишем и подржавам сваки 
нови облик наставе и покушај индивидуализације наставног процеса. На наставничким 
већима имплементирам сопствене идеје о унапређењу наставе: увођење пројектне 
наставе, активне наставе и кооперативне наставе. На основу моје идеје и предлога 
последња недеља првог и другог полугодишта била је организована у виду пројектне 
недеље. У недељи на крају првог полугодишта радило се на седам пројеката различитих 
тема и садржаја обједињујући ученике од 1. до 8. разреда, док су на крају другог 
полугодишта ученици нижих разреда (од 1. до 4.) имали у понуди три теме, а ученици 5, 6. 
и 7. разреда две теме у у недељи предвиђеној за рад на пројектима. Ученици 8. разреда 
нису били укључени у пројектну наставу на крају школске године због обавеза према 
завршном испиту. 

 

 Подстицање атмосфере учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и прате свој 
напредак: 

o  Са наставницима и ученицима радим на освешћивању о важности постављања личних 
циљева и праћења истих. У току последње недеље првог полугодишта, која је била 
организована у виду пројектне недеље, ученици и наставници су се сусрели са новим 
начином учења, где је постављање циљева и добра организација предуслов за успешан 
рад на пројекту. Ученици и наставници су са задовољством радили на пројектима и веома 
успешно реализовали циљеве. На крају пројектне недеље организовала сам презентацију 
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постигнућа и резултата пројеката за родитеље, где смо успели да их одушевимо и 
забавимо презентацијама, квизовима и игрицама. 

o У септембру месецу почели смо са припремама за малу матуру, како бисмо на време 
кренули и тиме олакшали саму припрему ученицима осмог разреда. У току школске 
године, са ученицима осмог разреда обављени су разговори на тему преузимања 
одговорности за постигнућа на завршном испиту, као и одговорнији однос према 
обавезама у вези са истим. 

 
ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

o У току школске 2017/18. године одржана су школска такмичења из следећих предмета: 

 Математика за ученике старијих разреда 
 Математика за ученике нижих разреда 
 „Мислиша“ 
 Српски језик за ученике старијих разреда и Књижевна олимпијада 
 “Читалићи” за ученике од I до VI разреда 
 “Читалићи” за ученике VII до VIII разреда 
 Историја 
 Биологија 
 Техничко и информатичко образовање 
 Информатика 

Такмичења су одржана у предвиђеним терминима, а успеси ученика су следећи: 
Математика:  

o На школско такмичење из математике за ученике од V до VIII разреда изашло је шест 
ученика (по један ученик из V, VI и VIII разреда и три ученика из VII разреда). На 
општинско такмичење пласирао се ученик VI разреда В.Б. 

o На школско такмичење из математике за ученике нижих разреда изашло је четири 
ученика из III разреда и шест ученика из IV разреда – укупно десет ученика. На општинско 
такмичење пласирала се ученица III разреда Г.Б. 

Мислиша: 
o На такмичење „Мислиша“ изашло је 36 ученика од којих је три ученика 2. разреда 

освојило похвале. 

Српски језик: 
o На школско такмичење из српског језика изашли су ученик VI М.И. и ученица VII А.Д. и 

пласирали се на следећи ниво, а на Књижевну олимпијаду изашла је једна ученица VIII 
разреда М.М,  која се исто пласирала на општинско такмичење. 
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o На школско такмичење “Читалићи” за ученике од I до VI разреда изашло је 39 ученика. На 
општинско такмичење су се пласирали:  

 ученици I разреда: Л.Б.К, У.Ђ,  
 ученици II разреда: Н.П, М.К, Т.Б, Н.Џ, Н.Ц , Н.Г, С.Т,  
 ученици III разреда: Г.Б, Д.М, Л.П, К.Р,  
 ученици IV разреда: С.И, В.Ч, А.И, Г.П, М.С,  
 ученици V разреда: Ј.Ђ, А.Ђ, Р.Д, Н.Ц,  
 ученици VI разреда: В.Б, Д.Б, М.Ј, М.И. 

o На школско такмичење “Читалићи” за ученике од VII до VIII разреда изашло је 16 ученика. 
На општинско такмичење су се пласирали: 

 Ученици VII разреда: М.Т, А.Д, С.С, В.В, А.Ш, О.Л.Ј, М.Ђ, 
 Ученици  VIII разреда: М.М, Т.П, Г.Б. 

Историја: 
o На школско такмичење из историје изашло је пет ученика из петог и један ученик из 

шестог разреда. На општинско такмичење су се пласирали: 
 ученици V разреда: Ј.Ђ, А.Ђ, Р.Д, А.Б. 
 ученик VI разреда: М.И. 

Биологија: 
o На школско такмичење из биологије пријавило се четворо ученика из петог разреда, 

четворо ученика из шестог разреда и петоро ученика из осмог разреда. 
o На општинско такмичење су се пласирали:  

 ученици V разреда: Ј.Ђ, А.Ђ, Р.Д. 
  ученици VI разреда: В.Б, Д.Б. и М.Ј. 
 Ученици VII разреда: С.С, Л.И, М.Ђ. 

Техничко и информатичко образовање: 
o На школско такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један ученик 

VIII разреда Г.Б. и пласирао се на општински ниво такмичења. 

Информатика: 
o На школско такмичење из информатике изашао је један ученик VI разреда М.И. и 

пласирао се на општински ниво такмичења. 

 
 

ОПШТИСКИ НИВО ТАКМИЧЕЊА: 
o Општинско такмичење из „Читалића“ је одржано у ОШ „Доситеј Обрадовић“, 21.02.2018. у 

Новом Саду.   
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 На окружно су се пласирали следећи ученици : И.А. (IV разред), М.И. (VI разред), 
М.Т. (VII разред), А.Д. (VII разред)  и Т.П. (VIII разред). 

o Општинско такмичење из математике је одржано у ОШ „Соња Маринковић“, 24.02.2018., 
у Новом Саду. Нико од ученика се није пласирао на окружно такмичење. 

o Општинско такмичење из биологије одржано је у ОШ „Душко Радовић“, 17.03.2018., у 
Новом Саду. На окружно такмичење пласирао се В.Б, ученик VI разреда. 

o Општинско такмичење из историје је одржано у ОШ „Соња Маринковић“, 17.03.2018., у 
Новом Саду. На окружно такмичење пласирао се М.И. ученик VI разреда. 

o Општинско такмичење Књижевне олимпијаде одржан је у ОШ „Ђура Јакшић“ у Каћу, 
10.03.2018. године. На такмичење је изашла једна ученица VIII разреда М.М. и пласирала 
се на окружни ниво. 

o Општинско такмичење из српског језика и књижевности одржано је у ОШ „Јован Дучић“, 
24.03.2018., у Новом Саду. На окружно такмичење пласирали су се М.И. (VI разред) и А.Д. 
(VII разред). 

o На општинско такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један 
ученик VIII разреда Г.Б. и пласирао се на окружни ниво такмичења. Такмичење је одржано 
10.03.2018. године у ОШ „Јожеф Атила“. 

o На општински ниво такмичења из информатике изашао је један ученик VI разреда М.И. и 
пласирао се на окружни ниво такмичења. Такмичење је одржано у СШ „Јован Јовановић 
Змај“ у Новом Саду. 

 
ОКРУЖНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА: 

o Окружно такмичење из „Читалића“ одржано је 23.03.2018. у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у 
Сремској Каменици. На републичко такмичење пласирао се М.И. ученик VI разреда. 

o Окружно такмичење Књижевне олимпијаде одржано је у ОШ „Алекса Шантић“ у 
Степановићеву у 22.04.2018. године. Ученица VIII разреда М.М. се није пласирала на 
следећи ниво такмичења. 

o На окружном такмичењу из биологије, одржаном 21.04.2018., ученик VI разреда В.Б. 
освојио је треће место. 

o На окружно такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један ученик 
VIII разреда Г.Б. и пласирао се на републички ниво такмичења. 

o На окружни ниво такмичења из информатике изашао је један ученик VI разреда М.И. 
Такмичење је одржано 21.04.2018. године у СШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду. Од 
90 ученика који су учествовали на такмичењу наш ученик се пласирао на 30. место. 

 
РЕПУБЛИЧКИ НИВО ТАКМИЧЕЊА: 

o На републичком такмичењу из “Читалића”, које је одржано 19.05.2018. у Алексинцу, 
ученик VI разреда М.И. је освојио треће место. 
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o На републичком такмичењу из српског језика и књижевности које је одржано 26.05.2018. 
године у Тршићу, ученица VII разреда А.Д. освојила је друго место. 

o На републичко такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један 
ученик VIII разреда Г.Б. Такмичење је одржано 11-12.05.2018. године у ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ у Вршцу. 

 
ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА И СМОТРЕ: 

o Такмичење за најбољу дечију карикатуру одржано је у мају месецу у Тителу. Освојена 
места су следећа: Л.П. (III разред) треће место, М.Т. (VII разред) друго место. 

o Републичка смотра ученичког ликовног стваралаштва одржана је 02.06.2018.године. На 
смотри су учествовали следећи ученици: Н.Ц. (II разред), Г.П. (IV разред), Ј.Ђ. (V разред) и 
С.И. (VIII разред). 

 

 Стварање услова да ученици партиципирају у демократским процесима и доношењу одлука 

 У току школске 2017/18. године, ученици представници Ђачког парламента изабрали су 
ученике који ће бити делегати у Скупштини Републике Србије на Светски дан детета 
20.11.2017. године као учеснике у пројекту удружења „Пријатељи деце Србије“ под 
називом „Деца у акцији! Одрасли и деца заједно ка сигурном и безбрижном детињству“. 
Такође су разматрали предлоге за извођење екскурзија за више разреде, као и 
организације матурске екскурзије и матурске вечери за ученике 8. разреда; 

 Ученици виших разреда учествовали су сваког месеца у избору «Ђака месеца» анонимним 
гласањем ученика и наставника. 
 

 Подстицање сарадње и размена искустава и ширење добре праксе у школи и заједници: 
o На наставничким и одељенским већима преносили смо искуства са похађаних семинара, 

делили примере добре праксе и помагали једни другима у решавању проблем ситуација; 
o У циљу што бољег разумевања ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ учитељице 1. и 4. Разреда, Вишња 

Лукић и Маринела Петрашку, посетиле су ПУ – Дечји вртић «Земља чуда» где су имале 
прилику да виде како функционише пројектно планирање и како тече организација 
активности унутар једног пројекта. Циљ ми је да сви учитељи и наставници прођу овај вид 
обуке у ПУ – Дечјем вртићу «Земља чуда». 

 
1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 
Индикатори: 
 

 Осигуравање да се примењују превентивне активности које се односе на безбедност и 
поштовање права ученика: 
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o Учествујем, као члан, у раду Тима за заштиту деце од насиља, занемаривања и 
злостављања. У оквиру рада Тима примењују се превентивне активности које се односе на 
безбедност и поштовање права ученика, али и на њихове обавезе. Радимо на ширењу 
толеранције и неговања различитости и уважавања свих. У току другог полугодишта 
организована је радионица за ученике 6. разреда о толеранцији и емпатији, где је уочен 
проблем у социјализацији са учеником Д.Н. који се у школу уписао у априлу месецу 2018. 
године. Са учеником је обављен низ разговора од стране стручне службе, разредног 
старешине и директора, а све у циљу његове социјализације и прихватања правила 
живота и рада у школи. 

 

 Обезбеђивање услова да школа буде безбедно окружење за све и да су сви ученици заштићени 
од насиља, злостављања и дискриминације: 

o У специфичној организацији рада школе (ученици су присутни у школи од 8ч до 16ч) која 
подсећа на кућну, наставници и остали запослени неминовно су упућени на дешавања 
међу децом (у учионици, на ходнику, дворишту и сл). Сходно томе, примерено се реагује 
на настале проблем ситуације, али се и «снимањем» климе школе организују превентивне 
активности које би обучиле ученике за понашање у проблем ситуацијама, а све у циљу 
борбе против насиња, злостављања и дискриминације. 
 

 Обезбеђивање да се у раду поштују међународне конвенције и уговори о људским правима и 
правима деце: 

o 21.10.2017. две ученице наше школе учествовале су у радионици коју је организовало 

удружење „Пријатељи деце Србије“ под називом „Деца у акцији! Одрасли и деца заједно 

ка сигурном и безбрижном детињству“. Радионица је одржана у њиховим просторијама 

у Београду. Поред ученица, радионици смо присуствовале наставница српског језика 

Бранка Карагић и ја . Циљ радионице је био информисање деце о томе шта је то све 

заштита деце од насиља и на који начин деца могу да допринесу заједно са одраслима 

креирају безбедно окружење за децу. Ученице су имале задатак да анкетирају по пет 

другара: Анкета је била анонимна и на тему злостављања, насиља и дискриминације. 

o Ученици наше школе (11 ученика од 5. до 8. разреда) су на Светски дан детета 20.11.2017. 

године били делегати у Скупштини Републике Србије, где су деца импровизујући 

скупштинску процедуру представила резултате истраживања у коме су учествовала и 

постављала питања и давала предлоге одраслима и вршњацима како би деца била боље 

заштићена од насиља. Наша ученица 8. разреда Т.П. била је и један од председавајућих, а 

остали ученици су говорили испред скупа, давали изјаве и интервјуе за различите ТВ 

станице. 
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o У петак 8.12.2017. године наставили смо сарадњу на пројекту „Пријатеља деце Србије“ у 

Покрајинској скупштини, где су се одржале јавне консултације стратегије. Ученици су били 

у прилици да изнесу свој угао гледања и тиме дају допринос целој ситуацији. 1.3.2018. 

године, ученице Т.П. и М.Ђ. присуствивале се Састанку Савета Владе Републике Србије 

који је одржан у просторијама Палате „Србија“ на Новом Београду. 

 Обезбеђивање да школа буде здрава средина са високим хигијенским стандардима: 
o Наши ученици свакодневно обављају послове дежурних ученика у трпезарији, као и 

послове одржавања хигијене у учионицама и ходницима, а све у циљу стварања радних 
навика одржавања хигијене простора у којем радимо и проводимо време. 
 

1.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 
Индикатори: 
 

 Промовишем иновације и подстичем наставнике и стручне сараднике да користе савремене 
методе и технике учења и примењују савремене технологије у образовно-васпитном процесу. С 
обзиром да сам прошле школске године организовала едукацију наставног кадра у циљу 
унапређивања компетенција примене нових технологија у образовању, ове школске године 
радимо на праћењу примене стечених знања и вештина. Сваког петка ученици од 1. до 4. 
разреда имају дигиталну наставу коју спроводи, уз учитељице, наставница информатике Биљана 
Калафатић. Она, такође, сарађује и са наставницима виших разреда, уводећи нове технологије и 
у њихову наставу. Такође, у току је и увођење пројектне наставе, кроз организовање исте у 
последњим недељама полугодишта. У току ових недеља ученици су се бавили радом на 
пројектима на теме које су наставници осмислили. Сам ток пројекта осмишљавали су ученици и 
наставници заједно, а сваки пројекат је имао неки крајњи продукт, који је представљен другим 
ученицима и члановима породица. У току месеца фебруара учитељице су организовале по једну 
пројектну недељу, али уклопљену у план и програм одељења у којем се организује. Такође смо 
наставили са применом кооперативне наставе и међупредметне корелације. 

 Обезбеђивање услова и подржавања наставника да раде тако да подстичу ученике да развијају 
сопствене вештине учења: 

o У свакодневним консултацијама и присуствујући часовима стичем увид у рад и постигнућа 
наставника и ученика. Кроз консултативне разговоре подстичем наставнике да упућују 
ученике на постављање личних циљева и праћење истих. Кроз интерактивну наставу и 
међупредметну корелацију подстичеме ученике да развијају сопствене вештине учења. 

 У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима обезбеђујем да настава и ваннаставне 
активности подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања и развој њихових 
социјалних вештина и здравих стилова живота: 

o У насатвним и ненаставним активностима развија се креативност ученика, кроз рад на 
јачању критичког мишљења, креативног изражавања (ликовног, музичког, мисаоног и сл). 
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Ученици се подстичу од стране стручних сарадника, наставника и мене да уче за знање, а 
не за оцену, да буду кооперативни, мотивисани и предани свом раду. 

 Обезбеђујем и развијам самоевалуацију свог рада и систематичну самоевалуацију и евалуацију 
рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса и исхода учења. Самоевалуацију 
спроводим пратећи Стандарде компетенција директора, а евалуацију рада наставника, стручних 
сарадника, наставног процеса и исхода учења кроз анкету направљену на бази Стандарда 
компетенција наставника и стручних сарадника. Такође, при посетама часовима попуњавам 
образац заснован на стандардима, који касније анализирам заједно са наставником чији час сам 
посетила, а све у циљу унапређења квалитета рада. 

 Обезбеђујем праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и увидом у 
школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика.  

 Обезбеђујем да се расположиви подаци о образовно-васпитном процесу користе за праћење 
постигнућа и напредовања ученика. Резултати анкета, спроведених тестирања и истраживања 
доступни су свима.  

 
1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

Индикатори: 
 
Обезбеђујем инклузивни приступа у образовно-васпитном процесу, пратећи мото Министарства 
просвете „Образовање за све“, трудим се да увек нађем начин за неопходно увођење промена како би 
сваки ученик у инклузивном приступу образовању могао несметано да похађа наставу.  

 У току школске 2017/18. године кроз програм инклузије обухваћени су следећи ученици: Л.Ђ. 
ученица 1. разреда (уз помоћ персоналног асистента), М.Ж. ученик 2. разреда 
(индивидуализација уз помоћ персоналног асистента), И.Б. ученица 3. разреда (ИОП2 уз помоћ 
персоналног асистента), А.И. ученица 7. разреда (ИОП1 из појединих предмета).  

 Активно сам учествовала у комуникацији са стручним тимом школе (психологом и педагогом), 
као и учитељицама и наставницима који предају ученицима у циљу што бољег сагледавања 
проблема и помоћи ученицима. Такође сам била активни учесник у комуникацији са 
родитељима ученика, како бисмо остварили што бољу сарадњу опет у циљу помоћи и што 
бољем напредовању ученика. 

 
Закључак: 
 
И даље морамо радити на подизању свести ученика о преузимању одговорности за њихове обавезе и 
задатке у вишим разредима (код неких ученика), у нижим разредима преузимање одговорности код 
ученика је развијеније. Имплементација инклузије у нашој школи је на висиком нивоу, пошто су 
ученици усмеравани да сарађују са ученицима са сметњама у развоју, као и да им помажу и прихватају 
их као део њиховог колектива. Пројектна настава је пријала и ученицима и наставницима, али у даљем 
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периоду је потребно и даље оснаживати наставни кадар на примену исте и мењању свести о пројоктној 
настави. Видан је био напредак наставника у другом полугодишту у избору тема за пројектну недељу. 
Теме су биле разноврсније и они су били храбрији у предлагању и примењивању нових идеја. 
Наставићемо са едукацијама и пременом у пракси, пошто се на тај начин најбоље учи и најбоље 
сагледавају сопствене могућности, као и могућности других учесника. 
 

II област: 
ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Циљ: Добрим планирањем, организовањем и контролом рада установе долазимо до бољих резултата 
рада установе. 
 
2.1. Планирање рада установе 
Индикатори: 

 Организујем и оперативно спроводим доношење планова установе: организујем процес 
планирања и додељујем задатке запосленима у том процесу, иницирам и надзирем израду 
планова, обезбеђујем поштовање рокова израде планова и непосредно руководим том израдом. 
Обезбеђујем доношење и спровођење планова рада установе. Дајем предлог и учествујем у 
изради свих аката Школе. Извршила сам прерасподелу запослених по тимовима ради 
ефикаснијег рада, пратим и учествујем у раду сваког тима и комисије.  

 Обезбеђујем информациону основу планирања: идентификујем изворе информација потребне 
за планирање и старам се да информације буду тачне и благовремене. Запослене обавештавам 
маилом и путем поруке на мобилном телефону, као и обавештењима на огласној табли. 

 Упућујем планове установе органу који их доноси. 
 
2.2. Организација установе 
Индикатори: 

 Обезбеђујем ефикасну организацију установе. Равномерном поделом посла обезбедила сам да 
запослени у школи, на основу потреба школе и својих компетенција, а организовани у стручне 
тимове и активе, допринесу на најефикаснији начин раду школе и што бржем обављању 
постављених задатака. 

 Креирам организациону структуру установе: систематизацију и описе радних места, образујем 
стручна тела и тимове и организационе јединице.  

 Од 1.9.2017. године примељени су: секретар школе и две учитељице. 

 Обезбеђујем да су сви запослени упознати са организационом структуром установе, посебно са 
описом свог радног места. 

 Постављам јасне захтеве запосленима у вези са њиховим радним задацима и компетенцијама и 
проверавам да ли запослени разумеју те задатке. Редовно сам присуствовала седницама Већа и 
састанцима тимова. Наводила сам увек шта очекујем од одређеног запосленог или дела 
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колектива када су одређени задаци у питању, давала предлоге и помагала у проблем 
ситуацијама.  

 Старам се да запослени буду равномерно оптерећени радним задацима. Сви запослени 
равномерно су заступљени у испуњавању радних задатака. У тимове сам распоредила све 
запослене. Задатке сам се трудила да распоређујем подједнако, али некада је то било и у складу 
са компетенцијама запослених.  

 Делегирам запосленима, руководиоцима стручних органа, тимова и организационих јединица 
послове, задатке и обавезе за њихово извршење.  

 Координирам рад стручних органа, тимова и организационих јединица и појединаца у установи. 
Председавајући сам Педагошког колегијума, по кључу, и координатор сам Стручног актива за 
Развојно планирање и Стручног актива за Школски програм, такође сам члан Тима за заштиту 
деце од насиља, Тима за самовредновање и Тима за иновације у образовању. Присуствовала сам 
осталим састанцима тимов.  

 Обезбеђујем ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и организационих 
јединица и запослених. Старала сам се да сви запослени благовремено добијају информације и 
материјал у складу са захтевима и задацима које сам очекивала да испуне.  
 

2.3. Контрола рада установе 
Индикатори:  

 Обезбеђујем праћење, извештавање, анализу резултата рада установе и предузимање 
корективних мера.  

 Примењујем различите методе контроле рада установе, њених организационих јединица и 
запослених (присуствујем часовима, тражим припреме часова на увид, присуствујем састанцима 
Тимова и активима, разговарам са ученицима о њиховом мишљењу о раду наставника и 
учитеља). На крају школске године ученици виших разреда (од 5. до 8) анкетирани су на тему 
«Квалитет рада наставника». Анкета је била анонимна и резултати анкете су представљени у 
табели у Прилогу 1, на крају извештаја. 

 Организујем и оперативно спроводим контролу рада установе: организујем процес праћења, 
извештавања и анализе резултата и додељујем задатке запосленима у том процесу, иницирам и 
надзирем процес израде извештаја и анализа, обезбеђујем поштовање рокова у изради 
извештаја и анализа.  

 Обезбеђујем информациону основу контроле: идентификујем изворе информација потребне за 
контролу и старам се да информације буду тачне и благовремене.  

 Непосредно пратим и заједно са запосленима анализирам остварене резултате установе, 
анализирам рад установе, њених јединица и запослених.   

 Упознајем органе управљања са извештајима и анализама резултата.   

 Активно учествујем у раду Педагошког колегијума и тима за самовредновање. Ближе 
информације видети у извештају тима на стр. 
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2.4. Управљање информационим системом установе 
Индикатори: 
 

 Обезбеђујем да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим важним 
питањима живота и рада установе; 

 Обезбеђујем обуку запослених за рад са савременом информационо-комуникационом 
технологијом и подстичем их да је користе у раду установе и као подршку процесу 
учења/наставе. Сваки запослени има могућност да остварује мултимедијалну наставу и то у исто 
време са другима, обезбедила сам интернет подршку довољну за целу школу, као и довољан 
број рачунара, таблета и iPad-a, као и једну интерактивну таблу и два пројектора. 
 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета установе 
Индикатори: 

 Развијам и реализујем систем осигурања квалитета рада установе. 

 Примењујем савремене методе управљања квалитетом. Користила сам све доступне модерне 
информационе технологије. Трудила сам се да употпуним сваки део управљања школом 
електронизацијом и тиме убрзам и олакшам процес рада свим његовим актерима. Упућујем 
запослене на међусобну комуникацију и размену знања и вештина. 

 Обезбеђујем изградњу система управљања квалитетом у установи: израду процедуре 
управљања квалитетом и потребне документације, распоређујем задатке запосленима у процесу 
управљања квалитетом и старам се да их они спроводе. Равномерном поделом посла и 
модернизацијом школе постигла сам да се посао обави на време и да запослени дају своје 
максимуме, такође сам се личним присуством и ангажовањем старала и да одређени задатак 
буде обављен добро. 

 Обезбеђујем ефикасан процес самовредновања и коришћење тих резултата за унапређивање 
квалитета рада установе. Наставни кадар је попуњавао анкету која је састављена на бази 
компетенција наставника, а у циљу освешћивања и самоевалуације свог рада. На основу 
попуњене анкете, обавила сам разговоре са пар наставника где сам увидела потребу за тим, а на 
Наставничком већу било је речи о важности реалног попуњавања анкете која ће, првенствено 
њима служити за самопроцену и израду плана за даље усавршавање и рад на себи. 

 Заједно са наставницима и стручним сарадницима пратим и анализирам успешност ученика.  

 
Закључак: 
У току ове школске године учествовала сам у планирању и организацији рада установе на свим 
нивоима. У сталном контакту са колегама решавала сам проблем ситуације као саветник, помоћник, 
медијатор и сл. Увид у рад установе стичем посетама часовима, разговорима са колегама, на 
наставничким већима и састанцима тимова, свакодневним присуством у школи и путем постигнућа и 
успеха ученика. Код неких колега још увек постоји доза опуштености при поштовању рокова, али сам 
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сигурна да ће се и код њих то променити. Мој принцип при вођењу установе није базиран на издавању 
наређења и страховладању, него на освешћивању свих чиниоца унутар процеса образовања, како би 
постали самосвесни и преузели иницијативу али и одговорност за своја дела. 

 
III Област: 

ПЛАНИРАЊЕ И УНАПРЕЂИВЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
Циљ: Осигуравање квалитета рада установе путем доброг планирања и константог усавршавања 
запослених. 
 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 
Индикатори:  
 

 Обезбеђујем потребан број и одговарајућу структуру запослених у установи.  

 Планирам људске ресурсе у установи и благовремено предузимам неопходне мере за 
реализацију плана људских ресурса, као што је организација радног времена запослених. У току 
ове школске године повећао се број запослених, па је и организација радног времена запослених 
на 100% норме другачија. Од ове школске године, запослени на 100% норме раде укупно 35 сати 
недељно у школи, док се 5 сати рада реализује код куће у виду припрема.  

 Старам се да сва радна места у установи буду попуњена запосленима који својим 
компетенцијама одговарају захтевима посла. Сваком запосленом дала сам прилику да се искаже 
у различитим доменима школског живота и похваљивала оне који су више него успешно 
обављали поверен задатке. У овој школској години запослила сам и секретара школе, како би 
правовремено и још квалитетније пружали услугу. 

 Обезбеђујем услове за увођење приправника у посао и предузимам мере за њихово успешно 
прилагођавање радној средини. У школу сам примила једног приправника за разредну наставу. 
Наставница историје Санела Пуљиз, наставник физичког и здравственог васпитања Никола Орељ, 
учитељица Маринела Петрашку и учитељица Маја Новаковић завршили су приправнички стаж и 
упућују се на полагање испита за стицање лиценце за рад наставника, док су наставница 
музичког Тамара Томић и учитељ Милан Димић положили испит и стекли лиценцу за рад. 
 

3.2. Професионални развој запослених 
Индикатори: 

 Обезбеђујем услове и подстиче професионални развој запослених. 

 Подстичем и иницирам процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на 
високим професионалним стандардима и подржавам континуирани професионални развој. 
Сваку могућност слања запосленог на стручно усавршавање сам подржала, организовала стручна 
предавања у школи и едукације наставног и ненаставног кадра по свим питањима везаним за 
школски живот. На едукацијама у установи чланови колектива су стекли потребна знања и 
вештине, као и потребне бодове за одређене компетенције. Учитељице су биле гости у ПИ-
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Дечјем вртићу «Земља чуда» како би добиле знања из пројектног планирања (вртић на тај начин 
ради већ 10 година). 

 С обзиром на низак ниво познавања енглеског језика међу наставним кадром, ове године сам 
организовала часове енглеског језика за све наставнике и учитеље, које држи наша наставница 
енглеског језика Катарина Марковић. 

 Осигуравам да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу личног плана 
професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања. С тим у вези оформиla 
сам Тим за стручно усавршавање који се бави тиме да сви запослени буду равномерно 
распоређени и све струке подједнако заступљене приликом слања наставника и стручних 
сарадника на семинаре.  

 Обезбеђујем услове да се запослени усавршавају у складу са годишњим планом стручног 
усавршавања и могућностима установе. Организовала сам доношење правилника о стручном 
усавршавању и учествовала у његовој изради заједно са Тимом за стручно усавршавање. 

 Годишњим планом стручног усавршавања у установи  планиране су активности од којих је већи 
део њих реализован, чиме су обухваћени сви запослени. Запослени су бирали оне облике 
стручног усавршавања за које су имали потребу у циљу унапређивања наставничких 
компетенција, па су сходно томе и остваривали потребне бодове за ове одређене облике 
стручног усавршавања. Неке активности су остварене преко плана јер је се указала потреба, а и 
прилика да се организују предавања у установи. 

Назив за акредитован 
семинар 

Име и презиме наставника 
Датум одржавања 

семинара 
Компетиције и 

приоритетна област 

Стручни сарадници као 
посредници – медијатори између 

школе и спољашње мреже 
заштите ученика од насиља 

злостављања и занемаривања 

Вишња Лукић 22.09.2017. 
Педагошки завод 

Војводине, решење 
508/1 

Добра припрема за час - успешан 
час 

Гордана Милошевић 
Катарина Марковић 

Бранка Карагић 
1.10-28.10.2017. 

К2П1 
ЗИОВ 570-370/2016 од 

18.04.2016. 

НТЦ систем учења – „Развој 
креативног и функционалног 

размишљања“ 

Маринела Петрашку 
Јелена Здравковић 

 

11.11.2017. (1. део) 
16.12. 2017. (2. део) 

К2П1 
ЗУОВ, кат бр. 570-

151/2016 од 18.04.2016. 

Даровити и образовање 

Даринка Герић 
Маринела Петрашку 
Јелена Здравковић 
Јелена Хорватски 
Бранка Карагић 

Милица Бугарски 

09.03.2018. 
Педагошки завод 

Војводине, решење 70/1 
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Гордана Милошевић 
Катарина Марковић 

Тамара Томић 
Санела Пуљиз 
Никола Орељ 
Дина Ђилас 

Ефикасним реаговањем до 
успешнијег решавања и 
превазилажења кризних 

ситуација 

Маринела Петрашку 
Маја Новаковић 
Милан Димић 
Вишња Лукић 

25.03.2018. 

К4П5 
ЗУОВ, кат бр. 102 за 
2016/17. и 2017/18. 

годину 

Обука за реализацију наставе у 
првом циклусу по новом 

наставном програму 

Јелена Здравковић 
Катарина Марковић 
Александра Спасић 

Дина Ђилас 

21. и  22.04.2018. 
 

 

Читање медија - Разумевања 
информација- Медијска и 
информациона писменост 

Даринка Герић 
Маринела Петрашку 
Јелена Здравковић 

Вишња Драшко 
Маја Новаковић 
Милан Димић 

Јелена Хорватски 
Бранка Карагић 

Гордана Милошевић 
Тамара Томић 

Катарина Марковић 
Јелена Хорватски 
Јелена Стојшин 

Ивана Мали Вукелић 
Санела Пуљиз 

Саша Павловић 
Милица Мимић 

Милица Бугарски 
Mилана Живковић 

Дина Ђилас 

12.05.2018.  

 

Други облици усавршавања Име и презиме наставника Датум одржавања семинара 

Примена стандардних и иновативних 
реквизита у физичком вежбању уз мере 

безбедности и прву помоћ 

Никола Орељ 
Милан Димић 

28.8.2017. 

Ес - дневник 
Даринка Герић 

Маринела Петрашку 
13.09.2017. 
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Јелена Здравковић 
Вишња Драшко 
Маја Новаковић 
Милан Димић 

Јелена Хорватски 
Бранка Карагић 

Гордана Милошевић 
Тамара Томић 

Катарина Марковић 
Јелена Хорватски 
Јелена Стојшин 

Ивана Мали Вукелић 
Санела Пуљиз 

Саша Павловић 
Милица Мимић 

Милица Бугарски 
Милана Живковић 

Дина Ђилас 

Обука запослених у образовању за 
примену нових програмских садржаја из 

предмета Физичко и здравствено 
васпитање 

Никола Орељ 16.9.2017. 

Безбедност и здравље на раду (обука) 
Јелена Здравковић 

 
13.10.2018. 

Уводно предавање ИК “Клетт” поводом 
почетка акције “Читалачки маратон” 

Бранка Карагић 26.10.2017. 

Е - Twinning School 

Даринка Герић 
Маринела Петрашку 

Јелена Хорватски 
Бранка Карагић 

Милица Бугарски 
Тамара Томић 

Катарина Марковић 
Ивана Мали Вукелић 

Санела Пуљиз 
Саша Павловић 
Милица Мимић 

Дина Ђилас 

20.06.2018. 

Обука запослениху образовању за 
примену нових програмских садржаја из 

предмета техника и технологија 
Милана Живковић 25.11.2017. 
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Угледни час “Периодни систем 
елемената” - реализатори 

Гордана Милошевић 
Бранка Карагић 

Катарина Марковић 
13.12.2017. 

Припрема ученика, осмишљавање 
задатака и учешће на Књижевној 

олимпијади - школски ниво 
Бранка Карагић 15.2.2018. 

Учешће и помоћ у спровођењу школског 
такмичења 

“Читалићи- кликераши 2018” 

Гордана Милошевић 
Катарина Марковић 

Бранка Карагић 
Маринела Петрашку 

Маја Новаковић 
Вишња Лукић 

Јелена Здравковић 
Милица Мимић 

21.2.2018. 

Настава хемије са ученицима у 
инклузији 

Гордана Милошевић 24.02.2018. 

Припрема ученика, учешће на школском 
такмичењу из српског језика, 

прегледање тестова 
Бранка Карагић 27.2.2018. 

Припрема ученика, учешће на школском 
такмичењу из техничког и 

информатичког образовања 
Милана Живковић 28.02.2018. 

Учешће и помоћ у спровођењу 
математичког такмичења 

“Мислиша 2018” 

Гордана Милошевић 
Маринела Петрашку 

08.03.2018. 

Даровити и образовање 

Даринка Герић 
Маринела Петрашку 
Јелена Здравковић 
Јелена Хорватски 
Бранка Карагић 

Милица Бугарски 
Гордана Милошевић 
Катарина Марковић 

Тамара Томић 
Санела Пуљиз 
Никола Орељ 
Дина Ђилас 

09.03.2018. 

Припрема ученика и учешће на 
Књижевној олимпијади - општински 

Бранка Карагић 10.3.2018. 
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ниво 

Припрема ученика, учешће на 
општинском  такмичењу из техничког и 

информатичког образовања, 
прегледање тестова,учесник у комисији 

на такмичењу из практичног рада за 
седми разред 

Милана Живковић 10.03.2018. 

Савремене методе рада у настави 
(Kooперативно учење) 

Даринка Герић 
Маринела Петрашку 
Јелена Здравковић 

Вишња Драшко 

14.03.2018.(1. део) 
25.04.2018.(2. део) 

 

Учешће и помоћ у спровођењу 
општинског такмичења 

“Читалићи- кликераши 2018” 

Гордана Милошевић 
Бранка Карагић 

Јелена Здравковић 
22.03.2018. 

Учешће у комисији за прегледање 
тестова на општинском такмичењу 

“Читалићи - кликераши 2018” 

Гордана Милошевић 
Катарина Марковић 

Бранка Карагић 
Јелена Здравковић 

22.3.2018. 

Учешће и помоћ на окружном 
такмичењу у пројекту “Читалићи 

кликераши” 
Бранка Карагић 24.3.2018. 

Припрема ученика, учешће на 
такмичењу из српског језика и 

прегледање тестова - општински ниво 
 

Бранка Карагић 24.3.2018. 

Учешће на пезентацији, дискусији и 
анализи уџбеника издавача Нови Логос 

Милана Живковић 
16.04.2018. 

 

Обука за коришћење дигиталних 
уџбеника Фреска 

Катарина Марковић 
Санела Пуљиз 

18.04.2018. 

Припрема ученика и учешће на 
Књижевној олимпијади - окружни ниво 

Бранка Карагић 22.4.2018. 

Припрема ученика, учешће на 
окружном такмичењу из техничког и 

информатичког образовања,учесник у 
комисији на такмичењу из практичног 

рада за седми разред 

Милана Живковић 22.04.2018. 
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Обука за коришћење дигиталних 
уџбеника 

Klett 

Даринка Герић 
Јелена Хорватски 
Милица Бугарски 

Катарина Марковић 
Бранка Карагић 
Милица Мимић 

24.04.2018. 

Обука за коришћење дигиталних 
уџбеника 

Нови логос 

Катарина Марковић 
Санела Пуљиз 

Саша Павловић 
25.04.2018. 

Припрема ученика, учешће на 
такмичењу из српског језика и 

прегледање тестова - окружни ниво 
Бранка Карагић 29.4.2018. 

Учешће на презентацији, дискусији и 
анализи уџбеника издавача Едука 

Милана Живковић 04.05.2018. 

Припрема ученика, учешће на 
републичком такмичењу такмичењу из 

техничког и информатичког образовања 
Милана Живковић 11.-12. 05.2018. 

Учешће и помоћ на републичком 
такмичењу у пројекту “Читалићи 

кликераши” 
Бранка Карагић 19.5.2018. 

Припрема ученика и учешће на 
такмичењу из српског језика - 

републички ниво 
Бранка Карагић 26.5.2018. 

Учешће у комисији за прегледање 
тестова са мале матуре из српског језика 

Бранка Карагић 18.6.2018. 

Учешће у комисији за шифровање и 
дешифровање тестова 

Милица Мимић 
Никола Орељ 

18.06.2018. 
19.06.2018. 
20.06.2018. 

Учешће у комисији за прегледање 
тестова са мале матуре из 

комбинованог теста 
Гордана Милошевић 20.6.2018. 

Учешће у комисији за жалбе на малој 
матури 

Бранка Карагић 23.6.2018. 

Учешће у комисији за жалбе на малој 
матури 

Гордана Милошевић 23.6.2018. 
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Обука из пројектне наставе за нови план 
и програм из српског језика у 5. разреду 

Бранка Карагић 4, 5. јул 2018. 

Приказ семинара “Добра припрема за 
час - 

Гордана Милошевић 
Бранка Карагић 
Катарина Марко 
Даринка Герић 
Милица Мимић 

Јелена Хорватски 
Тамара Томић 

Ивана Мали – Вукелић 
Дина Ђилас 

27.8.2018. 

Промоција школе „Тврђава“ на 
друштвеним мрежама и сајту 

Гордана Милошевић У току целе школске године 

Учешће у пројекту издавачке куће 
“Клетт” - “Читалачки маратон”; 

одржавање 6 радионица 
Бранка Карагић Током целе школске године 
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3.3. Унапређивање међуљудских односа 
Индикатори:  

 Стварам позитивну и подржавајућу радну атмосферу.  

 Стварам и подржавам радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, посвећеност 
послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних стандарда. 
Подржавала сам рад у тимовима и због зближавања колектива, затим чешће састанке већа како 
би се људи међусобно упознали, као и мања окупљања у зборници и дискусије на разне 
актуелне теме. 

 Својом посвећеношћу послу и понашањем дајем пример запосленима у установи и развијам 
ауторитет заснован на поверењу и поштовању. Сматрам да имам толерантан однос према свима, 
да је заснован на поверењу и међусобном уважавању. Запосленима сам подршка и ослонац у 
раду. На послу сам редовно сваки дан колико је потребно и док се посао не заврши.  

 Међу запосленима развијам професионалну сарадњу и тимски рад. Сваки напредак сам 
подржавала и сваки заједнички труд ценила.  

 Постављам себи и запосленима остваривање највиших професионалних стандарда. По свим 
нашим документима може се закључити да стремимо најбољем, да нас неће задовољити 
осредњост било које врсте. У складу са тим су и задаци које постављам и резултати до којих 
долазимо.  

 Показујем поверење у запослене и њихове могућности за остваривање квалитетног образовно-
васпитног рада и побољшање учинка. Сваком запосленом посвећивала сам максимум времена, 
увек имала времена за предлоге, сугестије, критике, пројекте. Комуницирам са запосленима 
јасно и конструктивно.  

 Препознајем квалитетан рад запослених и користим различите облике награђивања, у складу са 
законом и општим правним актима.  
 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 
Индикације: 

 Остварујем инструктиван увид и надзор образовно-васпитног рада у складу са планом рада и 

потребама установе. 

 Користим разне начине за мотивисање запослених: организовањем часова енглеског језика, 
посетама биоскопу, излетима и сл. 

 Препознајем квалитетан рад запослених и користим различите облике награђивања, у складу са 
законом и општим актима, награђујући материјално њихова постигнућа, вреднујући њихов рад и 
истичући њихове квалитете. 

Закључак: 
Ове школске године у радни однос примљене су нове учитељице којима сам се нашла као 

подршка и помоћ у адаптацији на нов колектив и начин рада. Учитељице које су нове у нашем 
колективу, лепо су примљене од стране колега. Због мојих специфичних захтева по питању извођења 
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наставе (пројектна настава, кооперативна, диференцирана настава итд), као и специфичног 
организовања радног времена запослених, трудила сам се да радим на сопственој толеранцији и да 
будем помоћ и подршка за све запослене. Разговорима и помажући у планирању неких активности и 
часова, трудила сам се да им приближим мој начин размишљања и да их подстакнем да се ослободе и 
дају свој допринос истим. Сматрам да је мој тим веома мотивисан за рад и напредовање, отворен за 
нове идеје и нове чланове тима. Сви су у лепим односима међусобно, а и самном, тако да имамо 
предуслов за реализацију планираних садржаја. 

 

IV Област: 
РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА И 

ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 
Циљ: Сарадња са родитељима је од кључног значаја за успех ученика. Упознавање ученика са животом 
и радом и ван школе, упознавањем живота ученика унутар његове породице, као и примена научених 
знања у реалним животним ситуацијама. 

Реализовани програми: 

1. Посета Цветној пијаци 22. септембра на платоу испред Спенса. Циљ посете је куповина цвећа за 
школу.  

2. Посета Филозофском факултету у оквиру Европског дана језика, септембар 2017. (26. 9. 2017.) 
Циљ посете: упознавање ученика са језицима који се говоре како у Европи, тако и шире, као и 
рад на толеранцији и разумевању разлика између разних језика и народа. 

3. Посета Ноћи истраживача 29. септембра у тржном цетру Биг, за ученике старијих разреда. Циљ 
посете: рад на развијању истраживачког духа ученика.  

4. Обележавање Дечје недеље, октобар 2017. (Од 2. до 6. октобра 2017.) Циљ је освешћавање деце 
по питању дечјих права, као и развијање међугенерацијске солидарности. 

5. Одлазак на Новосадску јесен, октобар 2017. (26. 10. 2017.) Циљ посете је упознавање са врстама 
и начином селидбе  птица селица. 

6. Прослава Дана школе, 18. октобар 2017. (Излет и спортске игре у Каменичком парку, 18. 10. 
2017.) Циљ оваквог обележавања Дана школе, јесте неговање тимског као и здравог 
такмичарског духа. 

7. Посета Сајму књига у Београду 26.10.2018. са наставницом српског језика. Циљ: набавка књига за 
школску библиотеку и даљи рад на стварању навике читања и љубави према књигама. 

8. Школски маскенбал и радионице за Ноћ вештица. (31. октобар 2017.) Циљ обележавања Ноћи 
вештица је превасходно забавног карактера, али током радионица деца се упознају са 
обичајима земаља у којима се говоре језици који се уче у школи. 

9. Посета Удружења птичара нашој школи 9. новембра. Циљ је рад на радионици по питању 
образовања деце из области оринтологије. 
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10. Изложба “Вуков кутак” 10. новембра у организацији чланова секције “Читалићи”, са циљем 
ближег упознавања са ликом и делом Вука Стефановића Караџића.  

11. Обележавање Светског дана љубазности ( 13. новембар 2017.) Циљ је неговање лепог понашања 
и љубазности. 

12. Посета Ликовној колонији 16. новембра са циљем учествовања на такмичењу ученика 2, 3. и 4. 
разреда.  

13. Ученици 5. разреда осмислили, припремили и извели представу “Путовање кроз времеплов”, у 
којој су објединили сазнања из историје, српског језика и митологије (словенске, грчке и 
египатске) пред ђацима школе. Циљ: практична примена стеченог знања. 

14. 20.11.2018. посета Народној скупштини у Београду где су ученици учествовали у специјалној 
седници посвећеној спречавању насиља међу децом. Циљ. Учешће у пројекту који ради на 
превенцији насиља. 

15. Учествовање на радионици Роботике 7. децембра за девојчице 4. и 5. разреда. Циљ посете је 
охрабривање девојчица да се баве роботиком.  

16. Посета Народној скупштини 8. децембра, са циљем упознавања ученика са значајем и радом 
Скупштине. 

17. Посета Гимназији „Смарт“ у циљу упознавања ученика 8. разреда са понудом ове средње 

школе. 

18. Организовање приредби за крај првог полугодишта, децембар 2017. (Организовано у оквиру 
пројектне недеље 18. – 22. децембра 2017.) Циљ: презентација усвојеног знања током првог 
полугодишта. 

19. 21. децембра посета Факултета техничких наука -Макетарница. Циљ је креативна презентација 
производа пројекта. 

20. Посета ОШ “Петефи Шандор” 25. децембра, ради учествовања на радионици “Дигитална 
географија”. Циљ је представити ученицима да се сваки предмет може испредавати помоћу 
савремених технологија. 

21. Одлазак у биоскоп “Арена” 19.1.2018. да бисмо погледали филм “Чудо”. Циљ: ширење емпатије 
и толеранције међу ученицима. 

22. Обележавање Дана Светог Саве ( 27. јануар 2017.) Циљ: упознавање са ликом и делом Светог 
Саве. 

23. Посета Салону књига, фебруар 2018. (није реализовано) 
24. Обележавање Дана заљубљених ( 14. фебруара 2018.). Циљ је неговање другарских односа 

између ученика. 
25. Обележавање Дана матерњег језика (21. фебруар 2018.). Циљ је неговање правописа и културе 

изражавања на матерњем језику, као и развијање свести о мултикултуралности и постојању 
различитих званичних језика на територији Војводине. 

26. Посета гимназији “Јован Јовановић Змај”. Циљ је учествовање на радионици “Лавиринт знања”, 
који организују ученици те школе. 
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27. Одлазак на представу “Ми деца са станице Зоо” ученика 7. и 8. разреда 5. марта у Београду. 
Циљ посете је културно уздизање ученика.  

28. Посета Новосадском пролећу (22.  март 2018.) Циљ посете: упознавање са различитим врстама 
биљака и начином њиховог узгоја.  

29. Учествовање на Окружном такмичењу из “Читалића”, 24. марта.  
30. Пролећни вашар 29. марта. Ученици су продавали своје рукотворине. Циљ вашара је рад на 

развитку предузетништва код ученика, али и скупљање новца у хуманитарне сврхе.  
31. Посета Фестивалу луткарства основних школа, март 2018. (није реализовано) 
32. Одлазак на Сајам образовања, март 2018. Циљ је упознавање деце са понудом средњих школа. 
33. Опера за децу "Чаробна шума" у Новосадском позоришту у извођењу ученика средње музичке 

школе "Исидор Бајић". (16. 3. 2018.) Циљ је неговање културе одласка у позориште. 
34. Одлазак на Ускршње чаролије , март-април 2018. 
35. Посета “Ноћи биологије” 20. априла на ПМФ-у, са циљем учествовања на радионицама.  
36. Обележавање Дана планете Земље ( 22. април 2018.) Циљ је неговање еколошке свести. 
37. Обележавање Дана књиге (23. април 2018.) Циљ је неговање читалачке културе. 
38. Дан отворених врата одржан је 26. априла. Циљ је упознавање будућих ученика ПОШ “Тврђава” 

са школом, наставницима и будућим другарима.  
39. Посете Музеју Војводине и Градској библиотеци 10. маја. Циљ посета је културно уздизање 

ученика.  
40. Посете  галерији “Павла Бељанског” 16. и 18. маја. Циљ је учествовање на радионицама 

“Поверење у сопствене снаге” и “Истражујмо  уметност”. 19. маја Ноћ музеја и учешће у 
радионици Уметност ван музеја. 

41. Одлазак на Фестивал науке, мај 2018. (22. 5. 2018.) Циљ је упознавање деце са различитим 
наукама, као и учествовање на различитим креативним радионицама из области науке 

42. Организовање завршних приредби за крај школске године, јун 2018. (Организовано у оквиру 
пројектне недеље од 28. маја до 1. јуна 2018.) Циљ је креативна презентација производа 
пројекта. 
 

Закључак: 
Са родитељима/старатељима сам у свакодневној комуникацији и консултовала сам их за кључна 

питања односа школа – родитељ. Однос и сарадња са родитељима /старатељима је изразито добара и у 
циљу добростања детета. У нашој школи постоји јака веза унутура троугла школа – ученик – родитељ. 
Родитељи су наша подршка и без њихове помоћи ми не бисмо постизали резултате које постижемо.  

 

V Област: 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 
Циљ: Праћење Закона и Прописа који се односе на образовање и васпитање и у том смислу 
обезбеђивање пословања установе по Закону. 
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5.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 
Познајем, разумем и пратим релевантне прописе. 
Индикатори:  

 Пратила сам све измене релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних 
односа, финансија и управног поступка. Упознала сам се са комплетном процедуром пословања 
по новим прописима и важећим законима. Ускладила сам сва акта са новим Законом о основама 
система образовања и васпитања донетог 2017. године  

 Разумем импликације законских захтева на начин управљања 

 Учествовала сам у изради Анекса Школског програма.  
 

5.2. Израда општих аката и документације установе 
Обезбеђујем израду општих аката и документације која је у складу са законом и другим прописима, 
јасна и доступна свима.  
Индикатори:  

 Иницирам и планирам припрему општих аката и документације.  

 Обезбеђујем услове да општи акти и документација установе буду законити, потпуни и јасни 
онима којима су намењени.  

 Обезбедила сам услове да општи акти и документација школе буду доступни онима којима су 
намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом.  

5.3. Примена општих аката и документације установе 
Индикатори: 

 Обезбеђујем да се поштују прописи, општа акта установе и води установљена документација. 
Личним примером указивала сам на начин поштовања аката и докумената које доноси школа.  

Закључак: 
У току првог полугодишта изашао је нови кровни Закон основа образовања и васпитања, тако да 

сам у сарадњи са секретаром школе извршила усклађивање докумената школе. Праћење Закона и 
Прописа и упознавање свих запослених и родитеља са истим, помаже свим учесницима у процесу 
образовања да разумеју своје обавезе, задатке и права. Трудим се да сви буду обавештени на време и 
да је наш рад у складу са Законом и прописима. Родитељи и ученици су били упознати са Правилником 
о материјалној и дисциплинској одговорности ученика, како не би било неспоразума у спровођењу 
истог. У даљем периоду наставићу са радом на исти начин. 

 
УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА ШКОЛЕ 

 
Као члан Стручног актива за развојно планирање, за Школски програм, Тимова за самовредновање, 
заштиту деце од насиља и иновације у образовању активно учествујем у раду школе. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Детаљан извештај Актива налази се на 53. стр. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

  
Детаљан извештај Актива налази се на 51. стр. 

 
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА 

ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 
 
Детаљан извештај Актива налази се на 71. стр. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 
 
Детаљан извештај Актива налази се на 56. стр. 
 

3.3. СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

3.3.1. Наставничко веће 
 
Прво Наставничко веће 14.9.2017. 

1.   Утврђивање предлога за именовање чланова школског одбора из реда запослених 
2.   Усвајање Анекса школског програма за школску 2017/18 годину 
3.   Усваја се Годишњи плана рада за школску 2017/18. годину 
4.   Разно 

 
Друго Наставничко веће  27.10.2017. 

1. Усвајање записника са претходне седнице наставничког већа 
2. Усвајање Пословника о раду наставничког већа Приватне основне школе „Тврђава“, 

Петроварадин, који је усклађен са Законом о основама система образовања и васпитања (Сл. 
Гласник РС бр. 88/2017). 

3.  Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају првог тромесечја 
4. Мишљења о ученицима за тромесечје 
5. Изостанци ученика 
6. Сарадња са родитељима 
7. Разно 

 

http://www.tvrdjava.edu.rs/


Приватна основна школа „ТВРЂАВА“ 
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;  

email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs 

 

 

35 

 

Треће Наставничко веће 26.12.2017. 
 

1. Општи успех ученика и изречене дисциплинске мере на крају првог полугодишта школске 
2017/18 године. 

2. Aнализа владања ученика на крају првог полугодишта 
3. Анализа изостанака ученика 
4. Разно 

 
Четврто Наставничко веће  22.3.2018. 

1. Усвајање записника са претходне седнице наставничког већа 
2. Дешавања у школи у наредном периоду и предстојећа такмичења и догађаји 
3. Изглед школе и хигијена 
4. Индивидуални план заштите 
5. Разно 

Пето Наставничко веће 9.5.2018. 
 

1.  Усвајање записника са претходне седнице 
2.  Одлука о избору уџбеника за први и пети разред за школску 2018/2019. годину 

 
Шесто Наставничко веће  15.6.2017. 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Васпитно-дисциплинске мере,успех ученика на крају другог полугодишта, изостанци ученика у 

току другог полугодишта 
3. Текућа питања 

 
3.3.2. СТРУЧНА ВЕЋА 

3.3.2.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  

за школску 2017/2018. годину 
  
  
Рад стручног актива разредне наставе одвијао се кроз редовне састанке. Стручни актив разредне 

наставе је у овој школској години одржао 11 састанака. 

Сви часови редовне наставе предвиђени планом и програмом за 2017/18. годину су реализовани. 
Остварени су сви наставни садржаји, циљеви и задаци. Сви планирани часови по предметима су 
одржани, како за обавезне наставне предмете тако и за изборне наставне предмете. 
Ученици су савладали предвиђено градиво, били су активни и заинтересовани за рад. Радо су радили у 
пару, као и у групи. 
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Ученици су имали прилику да се упознају са наставним садржајима презентованим на различите 

начине: кооперативно учење, образовни софтвери, интерактивна табла, пројектна настава. 

Реализовани су сви часови допунске  и додатне наставе: из српског језика 18, као и из математике 18. 

Ученици су по потреби похађали часове допунске наставе. 

Планираних 36 часова одељењског старешине је реализовано према годишњем плану и програму. 

Ученици су учествовали на: 

1.      Математичком такмичењу Мислиша од којих су 3 ученика другог разреда освојила похвале; 

2.   Такмичењу Читалићи 

3.   На школско такмичење из математике за ученике млађих разреда изашло је четири ученика из 3. 
разреда и шест ученика из 4. разреда – укупно десет ученика. На општинско такмичење пласирала 
се ученица 3. разреда. 
4.   „Дунавски уметник 2018 – Активирајте се за здравији Дунав“, где су ученици 2. и 3. разреда ушли 

у избор од 10 најбоље оцењених радова за рад „Огледало обале II“ 

5.   Ученица 3. разреда је освојила 3. место на ликовном конкурсу карикатура 

Уредно се водила педагошка документација. 
Сви ученици су активно учествовали у слободним активностима које су се одвијале кроз следеће 

секције: 

1. Ликовна секција 

2. Мали научници 

3. Уради сам 

4. Хор 

5. Језички клубови 

6. Шах 

Ученици су у складу са својим интересовањима похађали исте. Слободне активности су организоване и 

у виду посета, излета и рекреативне наставе. Циљ организовања наставе у природи јесте остваривање 

одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног плана и програма основне 

школе, у климатски погодном месту из образовно – васпитних, здравствено – рекреативних и других 

разлога. 

Рекреативна настава се одвијала на Копаонику за ученике од I до IV разреда у периоду од 7.6.2018. до 

11.6.2018. Организован је полудневни излет на Фрушку гору, као и посете установама културе. 

  

Родитељски састанци су одржавани редовно. Индивидаулни разговори су се одржавали према 

установљеном распореду, сваке среде. Са родитељима се веома често разговарало пре и после наставе. 

Сарадња са родитељима је била изузетно коректна и успешна. 
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Стручно усавршавање се одвијало у установи и ван ње, са циљем унапређења наставног процеса. 

Чланови актива су задовољни стеченим знањима. 

Актив стручног већа разредне наставе је успешно реализовао све предвиђене циљеве за школску 

2017/18. годину. 

Договорено је да се реорганизује распоред активности за следећу школску годину, као и  распоред 

дежурстава учитеља. 

  
Руководилац Стручног већа разредне наставе: Маја Новаковић 

 

3.3.2.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

 
ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА ЗА МАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

 
  С обзиром да је „Тврђава“ школа са једним одељењем по разреду, у  активу за матерњи језик је само 
једна наставница српског језика, тако да током школске године није било састанака актива. 
 
  Током школске 2017/18. године се у “Тврђави” одвијала: 
редовна настава,  
додатна,  
допунска настава, за ученике свих разреда,  
припреме за такмичење, 
припрема осмака за малу матуру, 
акција “Читалачки маратон” 
медијска секција 
пројекат “Читалићи”. 
   
  У току школске 2017/18. године је неколико ученика 5, 6 и 7. и 8. разреда било заинтересовано за 
учествовање на такмичењу из српског језика (како граматичком, “Књижевној олимпијади” и 
“Читалићима”).  
 
  Након одржаних школских такмичења, одржаних 13.1.2018. - из језика и књижевности и 20.1.2018. из 
“Читалића”, пролазак на општинско такмичење освојли су:  
 
        - ученик 6. разреда, М. И. из граматике, 
А. Д., 7. разред з граматике, 
 
М. М., 8. разред из књижевности, 
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а на такмичење “Читалићи - кликераши”: 
разред - Л. Б. К., У. Ђ. 
разред - Н. П., М. К., Т. Б., С. Т., Н. Џ.,  
разред - Г. Б,. М. Д., Л. П., К. Р.,  
разред - С. И., А. И., Г.П., В. Ч., М. С. 
разред - Ј. Ђ., А. Ђ., Р. Д., 
разред - В. Б., М. Ј., М. И., 
разред - С. С., В. В., М. Ђ., А. Ш., О. Л. Ј. 
Т. П., Г. Б., М. М. 
 
24.3.2017. одржано је општинско такмичење из граматике у ОШ „Јован Дучић“ у Петроварадину у 10х. 
Ученик М. И.  је на такмичењу освојио 3. место и прошао на окружно такмичење, а ученица А. Д. је 
освојила 1. место.   
Окружно такмичење одржано је 9.4.2017. је у ОШ „Жарко Зрењанин“ у 10х. На том такмичењу наша 
ученица 7. разреда освојила је 2. место и пласирала се на Републичко такмичење у Тршићу.  
29.5.2018. у Тршићу је А. Д. на Републичком такмичењу освојила 2. место.  
  
  Општинско такмичење “Читалићи - кликераши” у разумевању прочитаног текста одржано је у ОШ 
“Доситеј Обрадовић” 21.2.2018. у 10х. Пласман за пролаз даље - окружни ниво такмичења освојили су 
следећи ученици:  
И. А. (4. разред) 
И. М. (6. разред) 
П. Т., Б. Г. (8. разред) 
 
Ученик 6. разреда М. И. је на Републичком такмичењу “Читалићи - кликераши” 22.5.2018. у Алексинцу 
освојио 3. место. 
 
 
  26.9.2018. остварена је посета Филозофском факултету ради обележавања “Европског дана језика”, где 
су ученици учествовали на радионицама и играма у којима су се упознавали са различитим језицима.  
 
  20.11.2018. ученици су посетили Народну скупштину у оквиру пројекта организације “Пријатељи деце 
Србије” где су присуствовали седници и излагали своја размишљања на тему спречавања и смањивања 
вршњачког насиља. 
 
  Такође, током читаве школске године трајала је сарадња и корелација српског језика са многим 
предметима (историје, музичке културе, историје, ликовне културе, биологије, француског језика, 
физичко васпитање и географије) и остварени су бројни заједнички часови или мини-пројекти који су 
укључили сарадњу две или више предмета у оквиру једног часа или неколико часова.  
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  Као посебно успешне часове, навела бих заједнички час хемија-енглески језик-српски језик наставне 
јединице Мендељејев, Периодни систем елемената, затим историја-музичка култура-српски језик 
јединице Ђелем, ђелем: проучавање историје и културе Рома, корелацију са историјом посебно у 6. 
разреду кад се на часовима проучавао циклус преткосовских, косовских и покосовских песама, као и са 
биологијом на тему Имена биљака, лековито и зачинско биље (корелација са народним веровањима и 
народном књижевности).  
 
  Са ученицима смо погледали филм “Чудо” (“Њондер”) 19.1.2018. у новосадској “Арени цинеплеџ” са 
циљем рушења митова и стереотипа у дружењу са особама са инвалидитетом, као и у циљу смањења 
вршњачког насиља, развијајући толеранцију и емпатију.  
 
Ученици су са наставницом српског и историје 5.3.2018. ишли на представу “Ми, деца са станице ЗОО” у 
позоришту Дома омладине у Београду.  
 
  Дана 9.3.2017. остварен је и одлазак на Сајам образовања у Новом Саду где су се упознали са избором 
средњих школа и факултета у граду и околини и смеровима које нуде, као и са савременим насловима и 
понудом издавачких кућа из земље и иностранства. 
 
  Настављена је сарадња са Градском библиотеком „Жарко Зрењанин“ у Новом Саду. Ученици су са 
наставницом српског посетили библиотеку и упознали се са радом Дечјег одељења и особљем.  
 
  У пројекту издавачке куће “Клетт” “Читалачки маратон” учествовали су ученици 5. и 6. разреду, читали 
5 романа, одржали 6 радионица у оквиру ове акције и гласали за најбољи роман у овој едицији. 
 
  Медијску секцију су водиле наставница енглеског Катарина Марковић и наставница српског и на њој су 
читани разни текстови, вежбало разумевање прочитаног, прављен школски блог, правили дневници 
читања и неговала читалачка култура, писменост и љубав према књижевности. 
 
  Током часова српског језика у овој школској години реализовани су сви циљеви планирани планом и 
програмом за школску 2017/18. годину.  
 
 
У Петроварадину,           Координатор актива, 
20.6.2018.           Бранка Карагић  

 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 
ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА 
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    Чланови Стручног већа: 
Милица Бугарски, наставник француског језика 
Милица Мимић, наставник немачког језика 
Катарина Марковић, наставник енглеског језика 
Драган Ковачевић, наставник енглеског језика 

 

Реализовани програми: 

1. Посета Филозофком факултету поводом Европског дана језика, 26. септембра 2017. године. Циљ посете је 

упознавање са разним језицима који се говоре широм Европе, али и света.  

2. Ноћ вештица је обележена 31. октобра традиционалним школским маскенбалом. Тог дана организоване 

су радионице и игре на часовима страних језика са циљем да се ученици упознају са обичајима везаним 

за овај празник. 

3. Од 25. до 29. децембра наставници енглеског, немачког и француског језика одржали су пројектну 

недељу “Деда Мразова радионица”. Циљ пројекта био је упознавање са божићним и новогодишњим 

обичајима у овим земљама, док се кроз израду новогодишњих украса и декорација неговала креативност. 

Деца су кроз истраживачки рад, учење песмица, прављење традиционалних колача научили сличности и 

разлике у прослављању Божића у Немачкој, Француској и Енглеској. Исто тако, овај пројекат је имао за 

циљ неговање великодушности, пријатељства и емпатије кроз игру “тајни пријатељ” и посету старачком 

дому. 

4. Током пет недеља у фебруару и марту, наша школа је угостила Мароканца Анаса. Анас је држао часове и 

радионице деци од I до VIII разреда на тему предузетништва за младе као и тему мароканске културе и 

обичаја. Циљ реализације оваквих активности јесте ширење видика код ученика и упознавање са 

културом и цивилизацијом других земаља. Радионице предузетништва негују предузимљивост и 

развијање практичних вештина и тимског рада код ученика. 

5. 16. марта 2018. обележен је Дан Светог Патрика, традиционални ирски празник. Ученици су тог дана 

дошли обучени у зелено и учествовали су у радионици са циљем упознавања ирске културе и 

традиционалних обичаја. 

6. 22. марта 2018. године обележен је дан Франкофоније такмичењем из диктата као и радионицу о 

упознавању земаља у којима је француски званичан језик. Циљ радионице је освешћавање деце да се 

француски језик који уче не говори само у Француској већ и већем делу света, као и стицање свести о 

томе колико је важно познавати стране језике као и културе земаља у којима се тај језик говори. 

7. 27. марта 2018. одржан је заједнички час енглеског и француског језика у II и III разреду на тему Ускршњих 

празника. Циљ заједничког часа јесте неговање креативности кроз израду ускршњих украса као и 

упознавање са обичајима у Енглеској и Француској. 

8. Одржана је пројектна недеља од 28.5. до 1.06. на тему „Суперхероји“ на три страна језика (енглеском, 

немачком и француском). Циљ пројектне недеље је упознавање са културним феноменом суперхероја 
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који је присутан у стрипу и филму. Ученици ће за време пројектне недеље научити и поновити вокабулар 

из области гардеробе, делова тела и придева на три страна језика. 

9. 14. маја 2018. одржан је заједнички час из енглеског и немачког језика у  V разреду на тему „Летњи 

вокабулар“. Циљ заједничког часа јесте стицање богатијег вокабулара на ову тему, практична употреба 

језика кроз писање разгледница са измишљених дестинација и играње различитих игара на ову тему. 

 

 

Координатор тима: Милица Мимић 

15. јун 2018. 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

 

Извештај тима састављен је 18.06.2018. године са почетком у 15.00 часова, а завршен је у 16.00 часова.  

Састанку су присуствовали сви чланови Стручног већа за математику, биологију, физику и хемију. Чланови 

већа су Даринка Герић (наставница математике), Јелена Хорватски (наставница биологије), Гордана Милошевић 

(наставница хемије и координатор већа), Јелена Стојишин (наставница физике)  

У првом и другом полугодишту, Стручно веће је одржало четири састанка (два у првом и два у другом 

полугодишту) на коме су разматрана текућа питања о прављењу и реализацији планова рада, избору уџбеника, 

планираним и реализованим активностима, такмичењима, иновацијама у погледу наставе. Списак изабраних 

уџбеника приказан је у табели: 

Предмет Издавач Уџбеник и радна свеска/збирка задатака Аутори 

МАТЕМАТИКA 

 

Клет Уџбеник за 5. разред основне школе Икодиновић Н. , Димитријевић С. 

Клет Збирка задатака за 5. разред основне школе Поповић Б., Станић М., Милојевић С. , Вуловић Н. 

Клет Уџбеник за 6. разред основне школе Икодиновић Н. , Димитријевић С. 

Клет Збирка задатака за 6. разред основне школе Икодиновић Н. , Димитријевић С. , Милојевић С., Вуловић Н. 

Клет Уџбеник за 7. разред основне школе Икодиновић Н. , Димитријевић С. 

Клет Збирка задатака за 7. разред основне школе Милојевић С., Вуловић Н. 

Клет Уџбеник за 8. разред основне школе Икодиновић Н. , Димитријевић С. 
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Клет Збирка задатака за 8. разред основне школе Поповић Б., Милојевић С. , Вуловић Н. 

Клет Знам за матуру – Збирка задатака за завршни 

испит из математике 

Павлићевић Р., Петровић В.М. 

БИОЛОГИЈА Клет Уџбеник за 5. разред основне школе Ранђеловић В. 

Клет Радна свеска за 5. разред основне школе Ранђеловић В., Милосављевић В. 

Герундијум Биологија за 6. разред основне школе Лазаревић Т., Миливојевић В., Миљановић Т. 

Герундијум Радна свеска из биологије за 6. разред 

основне школе 

Лазаревић Т., Миливојевић В., Миљановић Т. 

Завод за уџбенике Биологија за 7. разред основне школе Петров Б., Ствановић-Пиштељић С., Пауновић К. 

Завод за уџбеника Радна свеска из биологије за 7. разред 

основне школе 

Петров Б., Пауновић К. 

Завод за уџбенике Биологија за 8. разред основне школе Јовановић С. , Лакушић Д. 

Завод за уџбеника Радна свеска из биологије за 8. разред 

основне школе 

Јовановић С. , Лакушић Д. 

Клет Знам за матуру – збирка задатака за завршни 

испит из биологије 

Петрушић А. 

ФИЗИКА Клет Уџбеник за 6. разред основне школе Радојевић М. 

Клет Збирка задатака за 6. разред основне школе Радојевић М. 

Клет Уџбеник за 7. разред основне школе Радојевић М. 

Клет Збирка задатака за 7. разред основне школе Радојевић М., Николов М. 

Клет Уџбеник за 8. разред основне школе Радојевић М. 

Клет Збирка задатака за 8. разред основне школе Радојевић М., Николов М. 

Клет Знам за матуру – збирка задатака за завршни Милић Г. 
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испит из физике 

ХЕМИЈА Завод за уџбеника Хемија за 7. разред основне школе Мандић Љ., Королија Ј., Даниловић Д. 

Завод за уџбеника Збирка задатака из хемије са 

лабораторијским вежбама за 7. 

разред основне школе 

Мандић Љ., Королија Ј., Даниловић Д. 

Завод за уџбеника Хемија за 8. разред основне школе Мандић Љ., Королија Ј., Даниловић Д. 

Завод за уџбеника Збирка задатака из хемије са 

лабораторијским вежбама за 8. 

разред основне школе 

Мандић Љ., Королија Ј., Даниловић Д. 

Клет Знам за матуру – збирка задатака за завршни 

испит из физике 

Милановић В., Милановић Н., Планић В. 

 

Научна секција је одржавана током целе године, динамиком од једног часа недељно, за две узрасне групе – 

једну узрасну групу су чинили ученици нижих разреда (I- III), другу виших (V-VII). Секцију је похађало 29 ученика 

нижих разреда и 10 ученика виших разреда. У оквиру научне секције  проширили смо знање из области 

природних наука, подстицали смо  интересовање и мотивацију за изучавање живота, развијали смо 

радне навика и систематичност у раду, развијали смо вештине посматрања, уочавања, праћења и 

прикупљања података. Реализован је пројекат упознавања са грађом биљака као и пројекат грађа човека.  

Изведени огледи су: доказивање присуства калцијума у костима и љусци од јајета, издвајање хлорофила из 

биљке, од семена до плода, посматрање стома на листу, прављење боја од биљних пигмената, базни купус, 

индикаторско дејство чаја, тајне поруке, буђ са хлеба, израда мозаика и звечки од семена и други. Ученик другог 

разреда Т.Б. одржао је предавање на тему „Еволуција“.  

Током школске 2017/2018. године организоване су следеће посете научним манифестацијама и установама: 

Фестивалу науке, Ноћи биологије, Лавиринту знања ( Гимназија Јован Јовановић Змај),  Акредитованој 

лабораторији на факултету ЕДУКОНС , Производном погону за производњу пластичне амбалаже „Екопласт НС“ , 

Пољопривредном факултету у Новом Саду као и Сајму образовања.  

У току школске године из предмета: биологија и математика реализовала се додатна настава, као припремна 

настава за такмичење. Ученици и њихови ментори су остварили следеће резултате: учешће на општинском 

такмичењу из биологије узели су Д.Р., Ђ.Ј., Д.Б., М. Ј., М.Ђ., С.С., Л.И., А.Ђ. (освојено треће место) и В.Б. (2. место и 

пласман на окружни ниво такмичења). На општинском такмичењу из математике учествовао је ученик шестог 

разреда В.Б. У нашој школи је 8.3. организовано математичко  такмичење „Мислиша“. Ученици другог разреда 

Н.Џ. , Т.Б. и Н.П. су похваљени.  
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Од октобра месеца се за ученике осмог разреда реализовала припремна настава за малу матуру и то једном 

недељно из биологије, физике и хемије и два пута недељно из математике. Ученици су решавали задатке из горе 

поменутих збирки издавачке куће „Клет“.  

Чланови стручног већа су похађали семинаре о даровитим ученицима, медијској писмености, е-твинингу. 

Наставнице математике, биологије и физике посетиле су презентацију нових уџбеника издавачке куће „Клет“ . 

Наставница Милошевић Г. је учествовала у пројекту „Читалићи“ ,  на општинком такмичењу из истог пројекта, 

похађала је семинар „Добра припрема за час – успешан час“. Научено на семинару наставница је применила у 

пракси реализовајући огледни час „Периодни систем елемената“ уз сарадњу са наставницама српског и 

енглеског језика. Наставница хемије је такође присуствовала трибини на ПМФ-у „Инклузија у настави“ као и 

трибини у мастер центру чији је реализатор МЕНСА „Даровитост“ .  Применом стеченог знања и вештина дошло је 

до иновације у настави. Наставница биологије, Јелена Хорватски, учествовала је још и на пројекту ,,Биобашта“, 

Орнитолошкој радионици као и обуци за прву помоћ. 

У току ове школске године реализовани су заједнички часови: математика- информатика ( једначине и 

неједначине у скупу Q – шести разред) , биологија – српски (како су биљке добиле назив? – пети разред) ,  

биологија – ликовно ( два часа: микрокосмос и ћелија на наш начин – пети разред) , хемија – српски – енглески ( 

Периодни систем елемената – седми разред). 

У оквиру две пројектне недеље  наставнице хемије и биологије су реализовале пројекте „Знамо ли шта једемо? – 

ГМО“ и „Пластика је фантастика“ .  

Имали смо задовољство да угостимо ученицу Карловачке гимназије која се код нас опробала у улози наставника 

на часу биологије у петом разреду.  

Координатор стручног већа 

Гордана Милошевић 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МУЗИЧКУ И ЛИКОВНУ КУЛТУРУ  И ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Стручно веће се редовно састајало у току сваког тромесечја ради договора и планирања заједничких активности 
као и ради планирања тематског повезивања у настави. Разговарало се и о планирању декорације школе ( 
ходника, учионица и дворишта) као и о декорацији школе за неке посебне догађаје и празнике. 
Исто тако, на седницама су се планирала и учешћа на разним конкурсима и такмичењима. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
 

У току школске године у свим нижим разредима одржани су сви планирани часови. У првом и другом 
разреду настава је конципирана да кроз игру и разне активности ученици стичу прва знања и појмове везана за 
музику. У трећем и четвртом разреду акценат наставе је био на почецима музичког описмењавања и упознавању 
музичких дела и композитора. 
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У вишим разредима одржани су сви планирани часови. Часови петог и шестог разреда обухватали су 
сложеније музичко описмењавање као и упознавање ученика са новим музичким делима и композиторима. У 
петом разреду урађен је слушни тест који је обухватао одређене композиције које су ученици слушали током 
школске године. 
Настава седмог и осмог разреда је била базирана на упознавању историје музике, њеном развоју кроз историјске 
епохе, затим упознавању музичких инструмената, музичких облика и различитих жанрова музике. 
Код  ученика VIIр. и VIIIр. разреда наставни програм је у највећој мери обрађен преко презентација, видео и 
слушних примера као и помоћу неколико активних метода које су научене на семинарима током предходних 
година. 
Ниједан ученик на крају школске године није неоцењен и сви ученици су оцењени позитивном оценом. 
  

На настави музичке културе одржана су 2 огледна часа у VII разреду на тему музички инструменти. 
Ученици су били у могућности да уживо виде поједине муз.инструменте које су им представили њихови вршњаци 
који свирају на тим инструментима. Поједине инструменте су видели уживо. 

Исто тако, у овом разреду је одржано неколико заједничких часова у којима су спојени часови музичке 
културе, историје и српског језика као и музичке културе и биологије. Овакви часови су се највише реализовали у 
области музичких инструмената, историје музике и историјских епоха као и на часовима где су се обрађивале 
теме и песме везане за историјске догађаје како националне тако и светске. 
Заједнички часови одржани су и у V разреду  највише на теме уметничке европске музике и композиција  која су 
настала на основу познатих књижевних дела. 
  

Ученици нижих разреда су велики део градива обрађивали по активним методама, слушању музике, 
певању и свирању на музичким и ритмичким инструментима. Као новина на часовима уведени су нови 
муз.инструменти „Boomwachers“ ( музичке цеви ) на којима су ученици нижих разреда и V и VI разреда свирали 
одабране песмице. 
  
Ученици нижих разреда користили су уџбеник и радну свеску издавача „Креативни центар“ Београд док су 
ученици виших разреда радили по уџбенику издавача „Логос“ Београд. 
  
  

ИЗВЕШТАЈ СА СЕКЦИЈЕ  ХОР 
  

У секцији хора учествовали су ученици нижих разреда.Секција се одржавала сваког понедељка од 15.20 до 
16.00 часова.На пробама су се обрађивале дечије песме, песме забавног и народног карактера, као и песме 
из филмова. 
Хор је наступао на школским приредбама. 
  
  
На секцији Певачке групе учествовали су ученици старијих разреда. Секција се одржавала сваког петка од 
14.30 до 15.15 часова. На секцији су ученици певали песме домаћих и страних аутора. Изводили су их као 
караоке (уз матрицу) или уз инструменталну пратњу инструмента. 
Певачи су наступали соло, у дуету или у групи. 
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Цела певачка група наступила је на крају првог полугодишта на крају пројектне недеље са песмом „Slipping 
trough my fingers“ групе ABBA. 
  
Наставник музичке културе 
Тамара Томић 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Према планираним активностима настава ликовне културе као и ликовне секције одвијала се према 
планираном програму и плану.Урађени су стандарди оцењивања и планови  , одабир ликовних радова 
као  и поставке школских изложби и декорације школског простора у складу са дешавањима.Часови 
ликовне културе одржани су кооперативним методама наставе.Активна креативна настава у корелацији 
са осталим предметима. Организоване и реализоване су посете музејима и галеријама и другим 
културним дешавањима. План часова  ликовне  културе 2017/2018. 

  

Разред 

Ликовна култура 

Планирано 

I 36 

II 72 

III 72 

IV 72 

V 72 

VI 36 

VII 36 

VIII 34 
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Ликовна секција  КРЕАТИВНИ РАЗВОЈ ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА ГОДИШЊИ ПЛАН  2017/2018.           

НАСТАВНА  ТЕМА  БРОЈ НАЗИВ   НАСТАВНЕ   ТЕМЕ  БРОЈ  ЧАСА  ПО  ТЕМИ 

1. ЦРТАЊЕ 10 

2. СЛИКАЊЕ 10 

3. ГРАФИКА 5 

4. ВАЈАЊЕ 5 

5. УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ 6 

УКУПНО 36 

  

Планиране активности на ликовној секцији су развој креативног потенцијала и истицање способности 
ученика, стицање и развој знања и иновативности у области ликовне културе, развој способности 
изражавања кроз сликарске, цртачке, вајарске, графичке технике. Упознавање са уметничким наслеђем 
кроз посете галерија и музеја. Очување и уређење школског простора. Учешће на ликовним конкурсима 
и изложбама. 

 Изложбе, колоније и радионице 

 Септембар,октобар,новембар /Јесења изложба радова 

 Децембар,јануар,фебруар/Новогодишња изложба 

 26.12.2017. Ученица трећег разреда Г.Б. и ученик четвртог разреда А.И. учествују на 20. Дечијој 
ликовној колонији „Између два моста “ у организацији ШОСО “Др Милан Петровић“ 
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 Март,април,мај/Пролећна изложба и Хуманитарни вашар дечијих рукотворина 29.03.2018. за 
Свратиште у Новом Саду 

 16.05.2018.  Ученици виших резреда учествовали су у радионици „Поверење у сопствене снаге “у 
организацији галерије Павла Бељанског  у оквиру манифестације Музеји за 10 

 18.05.2018. Ученици од четвртог до осмог разреда учествовали су у радионици „Истражујмо 
уметност “ уз помоћ Google Art & Culture  у организацији галерије Павла Бељанског у оквиру 
манифестације Музеји за 10 

 19.05.2018. Ученици нижих разреда учествују у радионици „Уметност изван галерије“ у 
организацији Галерије Павла Бељанског  у оквиру манифестације 14. Европска ноћ музеја. 

 Јун/ Завршна изложба радова 

Конкурси и такмичења : 

1.       Децембар /Јануар 2017/2018. „И ја имам права “ у организацији удружења Rights4all . 

На овом конкурсу две ученице петог разреда Н.Ц. и Ј.Ђ. су постигле успех и њихови радови су 
објављени у Едукативној публикацији  удружења, спроведеног у сарадњи са организацијом „Ex Yu 
Made in Toulouse“ www.exyumadeintoulouse.fr 

2.    Март / Април/Мај 2018.  Најбоља дечија карикатура „Мали Пјер“ у организацији удружења 
Пријатељи деце Србије. На окружном нивоу ученица седмог разреда М.Т. је освојила друго 
место, а ученица  другог разреда Л.П. треће место. 

3.    Мај/Јун 2018. На 23. Републичкој смотри ученичког ликовног стваралаштва  у организацији 
Удружења ликовних педагога Србије радове је излагало четворо ученика Н.Ц. - други разред, 
Г.П. - четврти разред, Ј.Ђ. – пети разред и С.И. –осми разред. Изложба је одржана у ОШ 
“Скадарлија“- Београд  02.06 – 30.06.2018. 

4.    Јун 2018. На републичком конкурсу „ Дунавски уметник 2018.“ У организацији Младих 
истраживача Србије група аутора другог и трећег разреда освојила је четврто место - рад 
„Огледало обале 2 “. 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ 
 
 Последњи састанак стручног већа за историју и географију у школској 2016/2017.години одржан 
је 05.06.2017.године од 12,00 до 13,00х. Састанку су присуствовали Саша Павловић и Санела Пуљиз. 
 Теме састанка биле су следеће: 
1. Школско такмичење из историје одржано 24.02.2017.године са почетком у 12,15х. На такмичењу 
је учествовало троје пријављених ученика, али нико није остварио резултате који би их пласирали на 
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општинско такмичење. Због овога је договорено да ће се следеће школске године раније приступити 
припремним часовима за ученике који покажу интересовање за такмичење из историје. 
2. Историјска шетња по Новом Саду одржана је по плану 27.02.2017., а у тој шетњи ученици су 
видели најважније историјске знаменитости града. Ученицима је ова шетња на занимљив начин 
приближила историју Новог Сада, споменика који се налазе у ужем центру града, као и значајних 
личности које су живеле и радиле у Новом Саду (Светозар Милетић, Јаша Томић, Миша Димитријевић..).  
3. Планиране активности везане за географско повезивање знања су биле реализоване 09.-11.06.  
на камповању у планинарском дому Стражилово. 
4. Анализиран је успех ученика 5,6. и 7. разреда из предмета историја и географија. Ученици су у 
току школске године показали знање и заинтересованост за оба предмета, па су тако и њихове оцене, у 
складу с тим, високе. 
 Лични утисак наставнице историје је изузетно позитиван. Сматрам да сам својим залагањем 
успела да заинтересујем ученике за историју и да утичем на то да они заволе овај предмет и да са 
осмехом долазе на час. Настојала сам да користим нове наставне методе с којима сам била упозната на 
семинарима у току школске године. У наредној школској години ћу се потрудити да више ученика 
активирам на школском такмичењу , као и да припреме за исто буду интензивније и прилагођене 
такмичарском нивоу. 
           Што се тиче географије, ученици су направили велик напредак. Врло је битно да све више 
разумеју узрочно - последичне везе, а један део тог знања су имали прилике да практично примене на 
камповању у планинарском дому Стражилово. Сматрам да смо на добром путу и да имамо могућност 
да сваке године остваримо све боље резултате, надограђујући постојеће знање.   
 

3.3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

 

         Стручни актив се у току школске 2017/18. године састао три пута. Колектив је упознат са 
новинама везаним за нови Правилник о измена и допунама Правилника о наставном плану за други 
циклус основног образовања и васпитања и наставног програма за пети разред, објављеног 6. јула 2017. 
године у Службеном гласнику и у складу са тим израђен је Анекс Школског програма за шк. 2017/18. 
годину. 
         Током године праћен је рад наставног особља кроз проверу школске документацију и 
посећивани су часови, и то: 

 14.9.2017. године: 
o Разред: 7. 
o Наставник: Бранка Карагић, 
o Предмет: Српски језик, 
o Наставна јединица: «Женидба Милића Барјактара», народна балада 

 23.11.2017. године: 
o Разред: 6. 
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o Наставник: Милица Мимић, 
o Предмет: Немачки језик, 
o Наставна јединица: Ubungen und Aufgaben zum Thema 

 23.11.2017. године: 
o Разред: 5. 
o Наставник: Јелена Хорватски, 
o Предмет: Биологија, 
o Наставна јединица: Лист – делови, облици и улога 

 29.11.2017. године: 
o Разред: 7. 
o Наставник: Милица Мимић, 
o Предмет: Немачки језик, 
o Наставна јединица: Komparation der Adjektive 

 11.12.2017. године: 
o Разред: 2. 
o Наставник: Маја Новаковић, 
o Предмет: Свет око нас, 
o Наставна јединица: Комбиновање материјала и прављење нових целина 

 13.12.2017. године: 
o Разред: 7. 
o Наставнице: Гордана Милошевић, Бранка Карагић, Катарина Марковић 
o Предмет: Корелација предмета хемија, српски језик и енглески језик, 
o Наставна јединица: Периодни систем елемената 

 23.01.2018. године: 
o Разред: 8. 
o Наставница: Даринка Герић 
o Предмет: Математика 
o Наставна јединица: Тространа пирамида 

 02.02.2018. године: 
o Разред: 3 
o Наставница: Јелена Здравковић 
o Предмет: Српски језик 
o Наставна јединица: Потврдни и одрични облик глагола - обрада 

 06.02.2018. године: 
o Разред: 4 
o Наставница: Маринела Петрашку 
o Предмет: Математика 
o Наставна јединица: Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем – вежбање 

 20.02.2018. године: 
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o Разред: 5. 
o Наставница: Тамара Томић 
o Предмет: Музичка култура 
o Наставна јединица: Антонио Вивалди «Четири годишња доба – Пролеће» 

 17.03.2018. године: 
o Разред: 8. 
o Наставница: Милана Живковић 
o Предмет: Техничко и информатичко образовање 
o Наставна јединица: Јединица својства и примена електромагнета и електромагнетна 

дизалица, електромагнетни релеј, звонце. 

 
На последњем састанку Актива на крају школске године било је речи о реализованој пројектној 

настави у последњој недељи првог полугодишта, у току фебруара месеца и на крају другог полугодишта, 
као о пројекту Био башта. Теме које су обрађивали ученици у сарадњи са наставницима у првом 
пулугодишту биле су: 

o Деда Мразова радионица 
o ЕКО ученици 
o Генетски модификована храна 
o Изврнута стварност кроз објектив 
o Материјали и идеје свуда око нас 
o Музика и мода 20. века 
o Новогодишње путовање 

 
У току фебруара месеца организована је пројектна настав за ученике од 1-4. разреда на тему која 

се односи на наставни план. Па су тако настали следећи мини пројекти: 
o За 1. разред: „Сунчев систем“ 
o За 2. разред: „Љубав се дељењем умножава“ 
o За 3. разред: „Некад и сад“ 
o За 4. разред: „Човек и енергија“ 

  
На крају другог полугодишта организоване су пројектне недеље на следећи начин: 

o За ученике од 1-4. разреда биле су понуђене три теме: „Суперхероји“, „Грчка митологија“ 
и „Путујући откријмо тајне“. Пројектна недеља трајала је од 28.5. до 1.6.2018. године. На 
крају недеље ученици су презентовали свој рад пред породицама и осталим ученицима. 

o За ученике од 5-7. разреда биле су понуђене три теме: „Пластика је фантастика“, 
„Оријентиринг“ и „Од синопсиса до црвеног тепиха“. 
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У току школске 2017/18. године реализована је хуманитарна акција прикупљања гардеробе, 
обуће, школског прибора и играчака за „Свратиште“. У делегацији за предају прикупљене робе 
учествовало је и 5 ученика 3, 4. и 5. разреда. 
             Такође, организоване су и посете следећим манифестацијама: Ноћ истраживача, Фестивал науке, 
Ноћ Биологије, Европски дан музеја – Музеји за 10, Европски дан језика, Сајам образовања и Салон 
књига у Новом Саду. 
ЗАКЉУЧАК: 
             Школски програм реализован је у потпуности и у припреми за наредну шк. годину је Анекс 
Школског програма за 1. и 5. разред. 

Координатор 
Александра Спасић 

3.3.2.4. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Особеност ПОШ „Тврђава“ је континуиран и комплексан развој функционалног знања, вештина, умећа и 

ставова, тако да све области школског живота буду заступљене.  
Према Школском развојном програму који је усвојен за период од 2015/2018. годинe, у школској 2017/2018. 
години остварен је основни циљ у даљем унапређивању квалитета образовања и васпитања заснованих на 
Образовним стандардима за основну школу.  

 

Акциони план за развој школа: 

Стручни актив за развојно планирање (у даљем тексту Тим) је Законом о основном образовању (у 
даљем тексту Закон) дефинисана група људи у образовној установи која: чини и саставља потребна 
документа за извођење Школског програма и Развојног плана школе, стара се о едукацији запослених у 
установи. Води евиденцију рада тимова. Овај Тим има листу договорених приоритета за развој до којих 
се дошло сарадњом са Тимом за самовредновање који је у истраживачкој фази дошао до одређених 
закључака, на основу којих је Тим променио курс деловања. Задали смо себи задатак да анализирамо 
слабости и донесемо потребна решења и изнесемо предлоге. Сваку слабост смо анализирали, негде 
смо их отклонили, а негде тек треба на њима радити. Дошли смо до закључка да сваку снагу треба 
анализирати, очувати је и унапредити још више. Сваки Члан Тима преузео је одговорност за један део 
посла и заједнички смо учествовали у корекцијама након првог предлога неког поступка. Како би се 
Школа мењала и даље и била што боља сматрали смо да треба да постоји чешћа сарадња са другим 
тимовима у Школи и да би координатори тимова требало да се састају и поделе мишљења, предлоге, 
сугестије и идеје. ТИМ је и ове године, као што је његова обавеза,  управљао професионалним 
усавршавањем наставника. Чланови овог ТИМА су своју обавезу да преносе искуства осталим 
члановима колектива и мотивишу их да раде на визији школе. Том приликом драгоцена искуства су 
коришћена из рада Тима за стручно усавршавање. Добром функционисању ТИМА допринела је 
неопходна међузависност и емпатија. 

http://www.tvrdjava.edu.rs/
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 ОСНОВЕ РАДА: Овај ТИМ доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији, 
израђује предлог школског програма, као и пројекте који су у вези са њим, прати реализацију школског 
програма, али и обавља и друге послове утврђене Годишњим планом рада школе. Такође, ТИМ сакупља 
све програме и све предлоге других тимова у школи, предлоге Савета родитеља, по потреби присуствује 
и учествује у раду осталих тимова у школи, окупља и инпутира у себе све оне сегменте који чине 
АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ. ТИМ  је задужен  за 
организације стручног усавршавања које се обавља у Школи, даје предлоге тема и одређује начине 
стручног усавршавања на предлог Тима за стручно усавршавање. ТИМ се бави питањима прописаним 
Законом и задацима које одреди директор Школе. 
Закон о основном образовању 
Развојни план 
Члан 25.  
Школа доноси развојни план у складу са Законом и овим законом.  
Развојни план школе садржи и:  
1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном 
испиту;  
2) мере за унапређивање доступности и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 
потребна додатна подршка;  
3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима,  наставницима и међу ученицима и 
наставницима;  
4) мере превенције осипања ученика;  
5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај 
појединих наставних предмета;  
6) план припреме за завршни испит;  
7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;  
8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора;  
9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика;  
10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;  
11) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе;  
12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама;  
13) друга питања од значаја за развој школе.  
Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојног плана.  
 

Развојни план служи као ослонац за израду Школског програма и Годишњег плана рада школе.  

 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ: 

1. Примена савремених метода и облика рада у настави:  
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Оснаживање тимског рада при планирању и реализацији наставе: Наставни кадар је 

укључиван у тимски рад током године радећи на различитим пројектима, како би 

разменили вештине и знања, тако се и научили тимском раду. Почетком другог 

полугодишта наставници су прошли обуку за коришћење Ес-дневника код координатора 

Биљане Калафатић. Како је Биљана Калафатић члан нашег колектива, наставници имају 

прилику да са њом редовно пролазе све недоумице и проблем ситуације у коришћењу Ес-

дневника. У другом полугодишту планирана је обука коришћења интерактивне табле. 

2. Стручно усавршавање наставника на пољу одабраних компетенција:  

3. Израда процедура за процену квалитета рада наставника: На крају школске 2017/18. године 

ученици 5, 6,7 и 8. разреда су путем стандардизованих табела оценили рад наставника. Оцена је 

извршена рангирањем тврдње оценама од 1 до 5, где је 1 најслабија оцена, а 5 најјача. 

ПРИМЕР ТАБЕЛЕ се налази у ПРИЛОГУ 2. 

Резултати испитивања се налазе у ПРИЛОГУ 1. 

4. На основу извештаја где су обрађени наставни циљеви и задаци по областима (настава и учење, 
ресурси и подршка ученицима) утврђена је потреба за набавком нових савремених наставних 
средстава за реализацију планиране пројектне наставе и осавремењавање наставног процеса и 
учења. Током првог полугодишта набављена су два лаптопа, и једна интерактивне табле током 
другог полугодишта. У циљу што квалитетније употребе ИКТ-а у настави спроведена је  едукација 
наставника за примену истих. 

5. Обележавање Светског дана љубазности ( 13. новембар 2017.) Циљ је неговање лепог понашања 
и љубазности. 

6. 20.11.2018. посета Народној скупштини у Београду где су ученици учествовали у специјалној 
седници посвећеној спречавању насиља међу децом. Циљ. Учешће у пројекту који ради на 
превенцији насиља. 

7. Професионално информисање: Ученици старијих разреда посетили су Сајам образовања, 07.03.2018.год. 
Ту су се упознали са различитим средњим школама и смеровима које оне нуде. Посету је водила 
наставница биологије Јелена Хорватски. У истом циљу одржана је посета Фестивалу науке 
22.05.2018.године. 

8. Посета Гимназији „Смарт“ у циљу упознавања ученика 8. разреда са понудом ове средње школе. 
Чланови ТИМА 
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∗  Дина Ђилас - координатор 
∗  Маја Новаковић, разредне наставе 
∗  Бранка Карагић, професор српског језика  
∗  Александра Спасић, педагог 
∗  Тамара Ињац, представник родитеља 
 
У наредном периоду, наставићемо са праћењима постигнућа везаним за Развнојни план Школе и у корелацији са 
Тимом за самовредновање уочавати и идентификовати слабе и јаке стране и помоћу тога унапређивати рад 
Школе уопште. 
 

Стручни актив за развојно планирање 

3.3.2.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
Педагошки колегијум чине директор школе, педагог школе и руководиоци стручних већа за области 
предмета и руководиоци стручних актива. У току школске 2017/2018. године одржано је пет седница 
Педагошког колегијума.  
 
На првој седници : 

 изабрани су чланови Колегијума за текућу шк. годину. 

 представљен је и усвојен План рада Педагошког колегијума 

 чланови су упознати са планираним садржајем рада Ученичког парламента за школску 2017/18. годину 

На другој седници: 
 Директор школе, Дина Ђилас, је упознала присутне са извештајем Тима за развојно планирање у којем су 

представљене све реализоване активности у првом полугодишту везане за Развојни план школе. 

 Педагог, Александра Спасић, упознала је присутне са реализованим активностима Тима за 
самовредновање и изгледом анкете за наставнике и ученике из кључне области 3 (образовна постигнућа 
ученика), која ће се спровести почетком другог полугодишта. 

 Наставници, представници пројектних тема, реализованих последње недеље првог полугодишта, су 
представили резултате рада у оквиру пројектне недеље. Осврнули су се на јаке и слабе стране пројектне 
наставе, у циљу унапређења даље примене истог. Закључак је да су и ученици и наставници задовољни 
постигнутим резултатима и радом у виду активне наставе. 

 Координатори Стручних већа представили су извештаје о раду стручних већа за прво полугодиште 
школске 2017/18. године. Педагошки колегијум је усвојио извештаје. 

 Разредне старешине доставиле су извештаје о општем успеху и владању ученика за прво полугодиште 
школске 2017/18. године.  

 Опомена: 
 25.10.17. Ј.Б. ученик 8. разреда 
 25.10.17. Н.С. ученик 8. разреда 
 13.11.17. А.И. ученица 7. разреда 

http://www.tvrdjava.edu.rs/


Приватна основна школа „ТВРЂАВА“ 
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;  

email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs 

 

 

56 

 

 13.11.17. В.В. ученик 7. разреда 
 13.11.17. П.Б. ученик 7. разреда 
 15.12.17. Т.П. ученица 8. разреда 

 Укор одењенског старешине:  
 3.10.17.  П.Б. ученик 7. разреда  
 7.11.17.  Н.С. ученик 8. разреда 
 15.12.17. А.И. ученица 7. разреда 
 22.12.17. И.Ј.Д. ученик 3. разреда 

  
Поводом изречених укора и опомена психолог и педагог школе организовале су индивидуални 

разговори са ученицима у оквиру Стручне службе где се радило на откривању узрока понашања које је 
изазвало додељивање укора, као и освешћивању и пружању помоћи ученику који је добио укор. 
Такође, организовани су и индивидуални разговори са родитељима ученика. 
На трећој седници: 

 Педагог, Александра Спасић, је упознала присутне са извештајем о раду Педагошког колегијума за прво 
полугодиште школске 2017/18. године. Сви присутни су се усагласали да је Педагошки колегијум радио по 
плану рада и да су остварени сви циљеви постављени за прво полугодиште. 

 Педагог, Александра Спасић, упознала је присутне са реализованим активностима Тима за инклузивно 
образовање: 

1. Ученица трећег разреда, И.Б. прати и, спрам препознатих капацитета, напредује у оквиру 
преложеног ИОП2 из предмета: српски језик, математика, енглески језик и свет око нас. У 
текућој години уредно се реализују стимулативни третмани од стране дефектолога Сервисног 
центра ШОСО „Милан Петровић“. Кроз сарадњу са родитељима ученице, запажа се 
усклађеност родитељских очекивања и дететовог постигнућа у школи. 

2. Разредне старешине су заједно са Стручним тимом за ИО и педагошко-психолошком службом 
школе анализирали карактеристике својих одељења и да ли је неком ученику потребан 
појачан индивидуализован рад и израда ИОП-а током  тромесечја текуће школске године. 
Анализирани су следећи ученици: 

 
o Ученица првог разреда, Л.Ђ. препозната ја као дете са дисхармоничним развојем у 

предшколском узрасту. Дете је опсервирано од стране Интересорне комисије пред 
полазак школу и уочена је потреба за личним пратиоцем, те подршка у виду мера 
индивидуализације током школовања. Ученица на већини часова има подршку 
пратиоца – са циљем адекватније организације пажње у школским активностима. До 
сада показује добар степен социјализације, као и мотивације да прати садржаје 
предвиђене планом и програмом. У току је праћење дететовог развоја од стране 
психолога и педагога школе. 
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o Ученик, М.Ж. прати наставу другог разреда са наставком започетих мера 
индивидуализације из математике, света око нас, српског и енглеског језика. 
Примећено је да најмању самосталност и темпо напредовања показује из математике, 
те је уприличен и разговор са родитељима дечака у циљу сагледавања могућих 
решења за напредовање детета. Договорен је наредни сусрет са родтељима у другом 
полугодишту (фебруар 2018.). 

o Ученик другог разреда, Ј.З. у току првог полугодишта школске 2017/18. има 
прилагођен начин рада за лакше и брже усвајање градива. Кроз мере 
индивидуализације од стране учитеља ради се на свим аспектима пажње, већој 
самосталности и прихватању инструкција за рад, као и подстицању прагматског говора 
у свакодневној комуникацији. 

o Праћено је напредовање ученице 7. разреда А.И. (дете са потешкоћама из спектра 
Аспергеровог синдрома). Ученица има одређене потешкоће у савлађивању градива из 
поједних предмета, те је из неколико предмета урађено прилагођавање дела градива. 
Кроз индивидуалне разговоре са дететом од стране педагога, разредног старешине и 
психолога радило се се на освешћивању дететове одговорности у проблем 
ситуацијама, те могућим решењима. Такође, пружен јој је додатни рад из српског 
језика, математике, физике, музичке културе, историје. Одржано је и неколико 
састанака родитеља са разредним старешином и директорком школе у правцу анализе 
дететове социјализације и напредовања у учењу. 

3. Разредне старешине су заједно са Стручним тимом за ИО и педагошко-психолошком 
службом школе  анализирали карактеристике својих одељења и да ли је неком ученику 
потребан појачан индивидуализован рад и израда ИОП-а током школске године Координатор 
тима, психолог школе и педагог школе пружили су помоћ и подршку наставницима кроз 
саветодавне консултације, израде  педагошких профила и планове подршке. 
 

 Директорица, Дина Ђилас тражила је усмене извештаје о сналажењу учитеља и наставника у примени Ес-
дневника, као новине од школске 2017/18. године. Наставно особље се још увек прилагођава новом 
начину вођења дневника, али су свесни мана и предности овог начина. С обзиром да је ово још увек 
пилот пројекат на нивоу Републике Србије, сви смо стрпљиви и сарађујемо са службом подршке при 
примени Ес-дневника. 

 Координатор Тима за стручно усавршавање представили су извештај похађања семинара и других облика 
стручног усавршавања у току првог полугодишта и плана стручног усавршавања у наредном периоду: У 
току првог полугодишта наставни кадар присуствовао је следећим семинарима: 

o „Добра припрема за час - успешан час“, 1.10-28.10.2017. - Гордана Милошевић, Катарина 
Марковић, Бранка Карагић 

o „Примена стандардних и иновативних реквизита у физичком вежбању уз мере 
безбедности и прву помоћ“, 28.8.2017. - Никола Орељ, Милан Димић 
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o „Ес – дневник“, 13.09.2017. - Даринка Герић, Маринела Петрашку, Јелена Здравковић, 
Jелена Хорватски, Бранка Карагић, Милица Бугарски, Гордана Милошевић, Тамара Томић, 
Катарина Марковић, Ивана Мали Вукелић, Санела Пуљиз, Саша Павловић, Милица 
Мимић, Никола Орељ, Милана Живковић, Дина Ђилас 

o „Обука запослених у образовању за примену нових програмских садржаја из предмета 
Физичко и здравствено васпитање“, 16.9.2017. - Никола Орељ 

o „Безбедност и здравље на раду (обука)“, 13.10.2018. - Јелена Здравковић 
o „Уводно предавање ИК “Клетт” поводом почетка акције “Читалачки маратон”“, 

26.10.2017. - Бранка Карагић 
o „НТЦ систем учења – „Развој креативног и функционалног размишљања““, 11.11.2017. (1. 

део), 16.12. 2017. (2. део) - Маринела Петрашку, Јелена Здравковић 
o Обука запослениху образовању за примену нових програмских садржаја из предмета 

техника и технологија“, 25.11.2017. - Милана Живковић 
o „Угледни час “Периодни систем елемената”“, 13.12.2017. – реализатори: Гордана 

Милошевић, Бранка Карагић, Катарина Марковић 
 
На четвртом састанку: 

 Педагог, Александра Спасић, упознала је присутне са реализованим активностима Тима за 
самовредновање и изгледом анкете за наставнике и ученике из кључне области 3 (образовна постигнућа 
ученика), која је спроведена почетком другог полугодишта, као и резултатима исте. Директорица школе, 
Дина Ђилас, упознала је присутне са резултатима анкете путем које су ученици виших разреда оценили 
рад наставника.  

 Наставници, представници пројектних тема, реализованих последње недеље првог полугодишта, су 
представили резултате рада у оквиру пројектне недеље. Осврнули су се на јаке и слабе стране пројектне 
наставе, у циљу унапређења даље примене истог. Закључак је да су и ученици и наставници задовољни 
постигнутим резултатима и радом у виду активне наставе. 

 Координатори Стручних већа представили су извештаје о раду стручних већа за школску 2017/18. годину. 
Педагошки колегијум је усвојио извештаје. 

 Разредне старешине доставиле су извештаје о општем успеху и владању ученика за прво полугодиште 
школске 2017/18. године.  

 Опомена: 
 25.10.17. Ј.Б. ученик 8. разреда 
 25.10.17. Н.С. ученик 8. разреда 
 13.11.17. А.И. ученица 7. разреда 
 13.11.17. В.В. ученик 7. разреда 
 13.11.17. П.Б. ученик 7. разреда 
 15.12.17. Т.П. ученица 8. разреда 

 Укор одењенског старешине:  
 3.10.17.  П.Б. ученик 7. разреда  
 7.11.17.  Н.С. ученик 8. разреда 
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 15.12.17. А.И. ученица 7. разреда 
 22.12.17. И.Ј.Д. ученик 3. разреда 

 Смањење оцене из владања: 
 1.6.18. Н.С. ученик 8. разреда 

  
Поводом изречених укора и опомена психолог и педагог школе организовале су индивидуални 

разговори са ученицима у оквиру Стручне службе где се радило на откривању узрока понашања које је 
изазвало додељивање укора, као и освешћивању и пружању помоћи ученику који је добио укор. 
Такође, организовани су и индивидуални разговори са родитељима ученика. 
 Директорица школе, Дина Ђилас, поднела је извештај о полагању завршног испита. Ученици осмог 

разреда завршни испит мале матуре полагали су у просторијама школе уз контролу дежурног наставника 
Весне Чолић, супервизора Виолете ..... и директорице школе Дине Ђилас. Испит је трајао три дана и то: 
понедељак 18.6. полагао се тест из српског језика, 19.6. тест из математике, а 20.6. комбиновани тест. Сваки 
дан након завршетка израде теста извршено је шифровање, тестови су ношени од стране супервизора и 
директора на прегледање у ОШ „Јован Дучић“  и након враћања у ПОШ „Тврђава“ дешифровани и одлагани 
на сигурно место, предвиђено за то. Тренутно се чекају први прелиминарни резултати завршног испита.  

 Координатор тима за такмичења, Гордана Милошевић, представила је постигнућа ученика на 
такмичењима у школској 2017/18. години: 

У току школске 2017/18. године одржана су школска такмичења из следећих предмета: 
 Математика за ученике старијих разреда 
 Математика за ученике нижих разреда 
 „Мислиша“ 
 Српски језик за ученике старијих разреда и Књижевна олимпијада 
 “Читалићи” за ученике од I до VI разреда 
 “Читалићи” за ученике VII до VIII разреда 
 Историја 
 Биологија 
 Техничко и информатичко образовање 
 Информатика 

Такмичења су одржана у предвиђеним терминима, а успеси ученика су следећи: 
Математика:  

o На школско такмичење из математике за ученике од V до VIII разреда изашло је шест 
ученика (по један ученик из V, VI и VIII разреда и три ученика из VII разреда). На 
општинско такмичење пласирао се ученик VI разреда В.Б. 

o На школско такмичење из математике за ученике нижих разреда изашло је четири 
ученика из III разреда и шест ученика из IV разреда – укупно десет ученика. На општинско 
такмичење пласирала се ученица III разреда Г.Б. 

Мислиша: 
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o На такмичење „Мислиша“ изашло је 36 ученика од којих је три ученика 2. разреда 
освојило похвале. 

 
 
 
Српски језик: 

o На школско такмичење из српског језика изашли су ученик VI М.И. и ученица VII А.Д. и 
пласирали се на следећи ниво, а на Књижевну олимпијаду изашла је једна ученица VIII 
разреда М.М,  која се исто пласирала на општинско такмичење. 

o На школско такмичење “Читалићи” за ученике од I до VI разреда изашло је 39 ученика. На 
општинско такмичење су се пласирали:  

 ученици I разреда: Л.Б.К, У.Ђ,  
 ученици II разреда: Н.П, М.К, Т.Б, Н.Џ, Н.Ц , Н.Г, С.Т,  
 ученици III разреда: Г.Б, Д.М, Л.П, К.Р,  
 ученици IV разреда: С.И, В.Ч, А.И, Г.П, М.С,  
 ученици V разреда: Ј.Ђ, А.Ђ, Р.Д, Н.Ц,  
 ученици VI разреда: В.Б, Д.Б, М.Ј, М.И. 

o На школско такмичење “Читалићи” за ученике од VII до VIII разреда изашло је 16 ученика. 
На општинско такмичење су се пласирали: 

 Ученици VII разреда: М.Т, А.Д, С.С, В.В, А.Ш, О.Л.Ј, М.Ђ, 
 Ученици  VIII разреда: М.М, Т.П, Г.Б. 

Историја: 
o На школско такмичење из историје изашло је пет ученика из петог и један ученик из 

шестог разреда. На општинско такмичење су се пласирали: 
 ученици V разреда: Ј.Ђ, А.Ђ, Р.Д, А.Б. 
 ученик VI разреда: М.И. 

Биологија: 
o На школско такмичење из биологије пријавило се четворо ученика из петог разреда, 

четворо ученика из шестог разреда и петоро ученика из осмог разреда. 
o На општинско такмичење су се пласирали:  

 ученици V разреда: Ј.Ђ, А.Ђ, Р.Д. 
  ученици VI разреда: В.Б, Д.Б. и М.Ј. 
 Ученици VII разреда: С.С, Л.И, М.Ђ. 

Техничко и информатичко образовање: 
o На школско такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један ученик 

VIII разреда Г.Б. и пласирао се на општински ниво такмичења. 
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Информатика: 
o На школско такмичење из информатике изашао је један ученик VI разреда М.И. и 

пласирао се на општински ниво такмичења. 

 
 
ОПШТИСКИ НИВО ТАКМИЧЕЊА: 

o Општинско такмичење из „Читалића“ је одржано у ОШ „Доситеј Обрадовић“, 21.02.2018. у 
Новом Саду.   

 На окружно су се пласирали следећи ученици : И.А. (IV разред), М.И. (VI разред), 
М.Т. (VII разред), А.Д. (VII разред)  и Т.П. (VIII разред). 

o Општинско такмичење из математике је одржано у ОШ „Соња Маринковић“, 24.02.2018., 
у Новом Саду. Нико од ученика се није пласирао на окружно такмичење. 

o Општинско такмичење из биологије одржано је у ОШ „Душко Радовић“, 17.03.2018., у 
Новом Саду. На окружно такмичење пласирао се В.Б, ученик VI разреда. 

o Општинско такмичење из историје је одржано у ОШ „Соња Маринковић“, 17.03.2018., у 
Новом Саду. На окружно такмичење пласирао се М.И. ученик VI разреда. 

o Општинско такмичење Књижевне олимпијаде одржан је у ОШ „Ђура Јакшић“ у Каћу, 
10.03.2018. године. На такмичење је изашла једна ученица VIII разреда М.М. и пласирала 
се на окружни ниво. 

o Општинско такмичење из српског језика и књижевности одржано је у ОШ „Јован Дучић“, 
24.03.2018., у Новом Саду. На окружно такмичење пласирали су се М.И. (VI разред) и А.Д. 
(VII разред). 

o На општинско такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један 
ученик VIII разреда Г.Б. и пласирао се на окружни ниво такмичења. Такмичење је одржано 
10.03.2018. године у ОШ „Јожеф Атила“. 

o На општински ниво такмичења из информатике изашао је један ученик VI разреда М.И. и 
пласирао се на окружни ниво такмичења. Такмичење је одржано у СШ „Јован Јовановић 
Змај“ у Новом Саду. 

 
ОКРУЖНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА: 

o Окружно такмичење из „Читалића“ одржано је 23.03.2018. у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у 
Сремској Каменици. На републичко такмичење пласирао се М.И. ученик VI разреда. 

o Окружно такмичење Књижевне олимпијаде одржано је у ОШ „Алекса Шантић“ у 
Степановићеву у 22.04.2018. године. Ученица VIII разреда М.М. се није пласирала на 
следећи ниво такмичења. 

o На окружном такмичењу из биологије, одржаном 21.04.2018., ученик VI разреда В.Б. 
освојио је треће место. 
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o На окружно такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један ученик 
VIII разреда Г.Б. и пласирао се на републички ниво такмичења. 

o На окружни ниво такмичења из информатике изашао је један ученик VI разреда М.И. 
Такмичење је одржано 21.04.2018. године у СШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду. Од 
90 ученика који су учествовали на такмичењу наш ученик се пласирао на 30. место. 

 
РЕПУБЛИЧКИ НИВО ТАКМИЧЕЊА: 

o На републичком такмичењу из “Читалића”, које је одржано 19.05.2018. у Алексинцу, 
ученик VI разреда М.И. је освојио треће место. 

o На републичком такмичењу из српског језика и књижевности које је одржано 26.05.2018. 
године у Тршићу, ученица VII разреда А.Д. освојила је друго место. 

o На републичко такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један 
ученик VIII разреда Г.Б. Такмичење је одржано 11-12.05.2018. године у ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ у Вршцу. 

 
ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА И СМОТРЕ: 

o Такмичење за најбољу дечију карикатуру одржано је у мају месецу у Тителу. Освојена 
места су следећа: Л.П. (III разред) треће место, М.Т. (VII разред) друго место. 

o Републичка смотра ученичког ликовног стваралаштва одржана је 02.06.2018.године. На 
смотри су учествовали следећи ученици: Н.Ц. (II разред), Г.П. (IV разред), Ј.Ђ. (V разред) и 
С.И. (VIII разред). 

На петој седници: 
 На састанку је у кратким цртама презентован нови план и програм за први пети разред за школску 

2018/19. годину. По новом плану рада у првом разреду се уместо изборног предмета уводи пројектна 
настава. Одлучено је да у школској 2018/19. години изборни предмет за други, трећи и четврти разред 
буде „Руке у тесту“ који ће предавати наставница биологије Јелена Хорватски и наставница хемије 
Гордана Милошевић. У вишим разредима остају: хор, домаћинство и информатика. Веронаука и 
грађанско васпитање се организују у свим разредима по избору ученика. У нижим разредима грађанско 
васпитање реализоваће учитељице, у вишим наставник географије, а веронауку за све разреде предаваће 
свештено лице. 

 Директорица школе, Дина Ђилас, представила је успех ученика осмог разреда на завршном испиту: 
 
ПОШ „ТВРЂАВА“ Петроварадин                                                                                      Одељење VIII1; број уч: 8 

 
БОДОВИ ПРЕДНОСТ 

РАНГ УЧЕНИКА 
(проценат ученика са 

већим бројем бодова) 
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354927 
Г.Б. 

15,16 19,72 18,68 53,56 8,13 9,10 10,15 0,00 0 80,94 
 

0 27,38 40,8440 33,5710 

341395 
Ј.Б. 

16,28 18,12 16,00 50,40 7,80 6,83 7,00 0,00 0 72,03 
 

0 21,63 57,7740 51,1750 

206939 
М.Ј.Х. 

13,44 14,92 15,72 44,08 9,10 8,78 10,50 0,00 0 72,46 
 

0 28,38 56,7720 50,3170 

201760 
С.Е.И. 

16,56 19,20 19,20 54,96 12,03 7,80 11,90 0,00 0 86,69 
 

0 31,73 27,8170 21,0660 

194603 
М.М. 

19,16 20,00 20,00 59,16 12,35 9,43 11,20 0,00 0 92,14 
 

0 32,98 14,1970 9,3520 

168125 
Т.П. 

14,56 18,12 18,12 50,80 11,70 8,45 11,55 0,00 0 82,50 
 

0 31,70 37,3370 30,2490 

840977 
Н.С. 

16,56 16,00 16,28 48,84 11,05 9,10 10,50 0,00 0 79,49 
 

0 30,65 43,6230 36,5330 

195449 
К.В. 

18,84 14,40 15,48 48,72 8,78 5,20 11,90 0,00 0 74,60 
 

0 25,88 52,9460 46,1470 

 

 
Пласман школе на нивоу града Новог Сада по броју бодова на завршном испиту: 
 

Бр Школа 
Бодови - 

школа 
Бодови - завршни 

испит 
Бодови - 
укупно 

1. 
Основна школа при гимназији Ј.Ј.Змај Нови Сад 
(Нови Сад)  

58.28 33.84 92.12 

2. Жарко Зрењанин (Нови Сад)  53.98 30.17 84.23 

3. Вељко Петровић (Бегеч)  48.30 29.48 77.78 

4. Јован Поповић (Нови Сад)  54.90 29.44 84.34 

5. Ђорђе Натошевић (Нови Сад)  53.03 29.34 82.37 

6. Коста Трифковић (Нови Сад)  52.87 29,08 81.95 

7. Десанка Максимовић (Футог)  49.75 29.03 79.31 

8. Основна школа Тврђава (Петроварадин)  51.32 28.79 80.11 

9. Марија Трандафил (Ветерник)  51.95 28.49 80.91 

10. Петефи Шандор (Нови Сад)  53.18 28.29 81.50 

11. Васа Стајић (Нови Сад)  52.59 28.28 81.05 

12. Соња Маринковић (Нови Сад)  53.17 28.23 81.40 
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13. Светозар Марковић Тоза (Нови Сад)  52.73 28.00 80.73 

14. Прва војвођанска бригада (Нови Сад)  53.94 27.86 81.90 

15. Алекса Шантић (Степановићево)  50.59 27.65 78.25 

16. Ђура Даничић (Нови Сад)  53.78 27.32 81.30 

17. Иво Лола Рибар (Нови Сад)  50.06 27.07 77.44 

18. Мирослав Мика Антић (Нови Сад)  57.55 27.06 84.63 

19. Никола Тесла (Нови Сад)  51.59 27.06 78.82 

20. Ђура Јакшић (Каћ)  49.75 26.86 76.72 

21. Доситеј Обрадовић (Нови Сад)  50.80 26.49 77.29 

22. Вук Караџић (Нови Сад)  51.68 26.25 78.76 

23. Иво Андрић (Будисава)  49.66 25.73 75.52 

24. Јожеф Атила (Нови Сад)  50.35 25.61 77.78 

25. Михајло Пупин (Ветерник) 51.48 25.48 77.17 

26. Лаза Костић (Ковиљ)  49.74 25.40 76.06 

27. Брано Радичевић (Нови Сад) 52.38 25.31 77.90 

28. Милош Црњански (Нови Сад)  49.65 25.15 74.81 

29. Свети Сава (Руменка)  46.49 24.71 71.20 

30. 
Школа за основно образовање одраслих "Свети 
Сава" (Нови Сад) 

43.60 24.67 77.99 

31. 22. август (Буковац)  47.80 24.58 72.38 

32. Јован Јовановић Змај (Сремска Каменица)  49.20 23.81 73.22 

33. Мирослав Антић (Футог)  46.05 23.76 70.81 

34. Јован Дучић (Петроварадин)  47.88 23.16 71.17 

35. Иван Гундулић (Нови Сад)  48.78 22.96 72.18 

36. Душан Радовић (Нови Сад)  45.90 21.83 70.29 

37. Људовит Штур (Кисач)  51.98 20.75 73.42 

38. Вељко Влаховић (Нови Сад)  44.84 17.78 69.84 

39. Свети Кирило и Методије (Нови Сад)  58.17 17,06 75.23 

 
Пласман школе на нивоу града Новог Сада по укупном броју бодова (успех у школи + завршни испит): 

 

Бр Школа 
Бодови - 

школа 
Бодови - завршни 

испит 
Бодови - 
укупно 

1. 
Основна школа при гимназији Ј.Ј.Змај Нови Сад 
(Нови Сад) 

58.28 33.84 92.12 

2. Мирослав Мика Антић (Нови Сад) 57.55 27,06 84.63 
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3. Јован Поповић (Нови Сад) 54.90 29.44 84.34 

4. Жарко Зрењанин (Нови Сад) 53.98 30.17 84.23 

5. Ђорђе Натошевић (Нови Сад) 53.03 29.34 82.39 

6. Коста Трифковић (Нови Сад) 52.87 29,08 81.95 

7. Прва војвођанска бригада (Нови Сад) 53.94 27.86 81.90 

8. Петефи Шандор (Нови Сад) 53.18 28.29 81.50 

9. Соња Маринковић (Нови Сад) 53.17 28.23 81.40 

10. Ђура Даничић (Нови Сад) 53.78 27.32 81.30 

11. Васа Стајић (Нови Сад) 52.59 28.28 81.05 

12. Марија Трандафил (Ветерник) 51.95 28.49 80.91 

13. Светозар Марковић Тоза (Нови Сад) 52.73 28.00 80.77 

14. Основна школа Тврђава (Петроварадин) 51.32 28.79 80.11 

15. Десанка Максимовић (Футог) 49.75 29,03 79.31 

16. Никола Тесла (Нови Сад) 51.59 27,06 78.82 

17. Вук Караџић (Нови Сад) 51.68 26.25 78.76 

18. Алекса Шантић (Степановићево) 50.59 27.65 78.25 

19. 
Школа за основно образовање одраслих 
"Свети Сава" (Нови Сад) 

43.60 24.67 77.99 

20. Брано Радичевић (Нови Сад) 52.38 25.31 77.90 

21. Јожеф Атила (Нови Сад) 50.35 25.61 77.78 

22. Вељко Петровић (Бегеч) 48.30 29.48 77.78 

23. Доситеј Обрадовић (Нови Сад) 50.80 26.49 77.70 

24. Иво Лола Рибар (Нови Сад) 50.06 27,07 77.44 

25. Михајло Пупин (Ветерник) 51.48 25.48 77.17 

26. Ђура Јакшић (Каћ) 49.75 26.86 76.72 

27. Лаза Костић (Ковиљ) 49.74 25.40 76.06 

28. Иво Андрић (Будисава) 49.66 25.73 75.52 

29. Свети Кирило и Методије (Нови Сад) 58.17 17,06 75.23 

30. Милош Црњански (Нови Сад) 49.65 25.15 74.81 

31. Људовит Штур (Кисач) 51.98 20.75 73.42 

32. Јован Јовановић Змај (Сремска Каменица) 49.20 23.81 73.22 

33. 22. август (Буковац) 47.80 24.58 72.38 

34. Иван Гундулић (Нови Сад) 48.78 22.96 72.18 

35. Свети Сава (Руменка) 46.49 24.71 71.20 

36. Јован Дучић (Петроварадин) 47.88 23.16 71.17 

37. Мирослав Антић (Футог) 46.05 23.76 70.81 

38. Душан Радовић (Нови Сад) 45.90 21.83 70.29 

39. Вељко Влаховић (Нови Сад) 44.84 17.78 69.84 
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 Разматран је план рада Колегијума за школску 2018/19. годину који је настао као производ 

Извештаја о раду за шк. 2018/19. годину и потреба школе. Плана рада је израђен и биће представљен на 
Наставничком већу, као део Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. годину. 

 Разматран је предлог чланова Колегијума за шк. 2018/19. годину, и изгласани су следећи чланови: 

 директор, Дина Ђилас,  
 педагог Александра Спасић,  
 Јелена Здравковић – координатор Стручног већа за разредну наставу, 
 Саша Павловић – координатор Стручног већа из области предмета – друштвене науке, 
 Јелена Хорватски – координатор Стручног већа из области предмета – природне науке, 
 Милица Бугарски – координатор Стручног већа из области предмета – језици, 
 Никола Орељ – координатор Стручног већа из области предмета – уметност и спорт, 
 Милана Живковић – координатор Стручног већа из области предмета – техничко 

образовање и информатика. 

ЗАКЉУЧАК: 
 Педагошки колегијум је размотрио све активности током 2017/18. године и на основу тога 
израдио план за наредну шк. годину. Све активности планиране Годишњим планом рада школе за шк. 
2017/18. годину су у потпуности реализоване.  

Координатор 
Дина Ђилас 

3.3.2.6. ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

 
Тим је ове године имао укупно 3 састанака.  

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ТИМА: 

1. Сандра Рашковић, психолог – координатор 
2. Бранка Карагић 
3. Вишња Лукић 
4. Маја Новаковић 
5. Александра Спасић 

 

Тим је реализовао свој рад кроз следећа подручја: 

ИНФОРМИСАЊЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ О ЦИЉЕВИМА ИО, ПРЕДВИЂЕНИМ САДРЖАЈИМА И 
АКТИВНОСТИМА НЕОПХОДНИМ ЗА УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ИО 

 
● Континуирано информисање и пружање помоћи у изради педагошких профила и мера 

индивидуализације.  Наставницима се континуирано презентује корисна литература из области 
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инклузије, и по потреби приказују им се конкретни примери из праксе и начин израде ПП и 
планова подршке, узетих из књиге: Мрше, С., Јеротијевић, М. ( 2012): Приручник за планирање и 
писање индивидуалног образовног плана, нередигована верзија, Београд: Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја, ДИЛС.  

● Директор школе је на Савету родитеља подсетила родитеље о значају инклузије.  
● Чланови Тима за заштиту деце од насиља су у сарадњи са Тимом за ИО, упознале и Вршњачки 

тим о значају поштовања разлика између људи. 
 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ И РАД СА УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

● Разредне старешине су заједно са Стручним тимом за ИО и педагошко-психолошком службом 
школе анализирали карактеристике својих одељења и да ли је неком ученику потребан појачан 
индивидуализован рад и израда ИОП-а током  тромесечја текуће школске године. Анализирани 
су следећи ученици: 

1. Ученица трећег разреда, И.Б. прати и, спрам препознатих капацитета, напредује у оквиру преложеног 

ИОП2 из предмета: српски језик, математика, енглески језик и свет око нас. У текућој години уредно се 

реализују стимулативни третмани од стране дефектолога Сервисног центра ШОСО „Милан Петровић“. 

Кроз сарадњу са родитељима ученице, запажа се усклађеност родитељских очекивања и дететовог 

постигнућа у школи.  

 У току другог полугодишта школске 2017/18. ученица је напредовала у погледу наставе математике и 

српског језика. Потребно је још радити на развијању пажње, концентрације и памћења.  

2. Праћено је напредовање ученице 7. разреда А.И. (дете са потешкоћама из спектра Аспергеровог синдрома). 
Ученица има одређене потешкоће у савлађивању градива из поједних предмета, те је из неколико предмета 
урађено прилагођавање дела градива. Из српског језика je добијала лектире мањег обима него други ученици и 
тај начин рада на лектири јој је одговарао, а све остале задатке у вези са анализом дела је у стању да уради, као и 
остали ученици. Напредовала је у писању писаних слова и читању. Из историје јој је наставница давала 
упрошћено градиво у коме не захтева од ње учење свих година које тражи од осталих ђака да знају. Остали 
предмети из којих је рађено по прилагођеном програму једног дела градива су: физика, хемија и математика. Из 
тих предмета је успевала да уради задатке основног нивоа, уз одређено прилагођавање начина предавања 
градива и прилагођавања задатака. Из наведених предмета ученица је похађала допунску наставу где се са њом 
појачано ради. Такође, ученица током читаве године имала третмане са дефектологом, која је своје савете и 
препотуке за рад са ученицом, преносила свим наставницима који јој предају.  

Кроз индивидуалне разговоре са дететом од стране педагога, разредног старешине и психолога радило се се на 
освешћивању дететове одговорности у проблем ситуацијама, те могућим решењима. Такође, пружен јој је 
додатни рад из српског језика, математике, физике, музичке културе, историје.  

Одржано је и неколико састанака родитеља са разредним старешином и директорком школе у правцу анализе 
дететове социјализације и напредовања у учењу. 
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3. Ученица првог разреда, Л.Ђ. препозната ја као дете са дисхармоничним развојем у предшколском узрасту. 
Дете је опсервирано од стране Интересорне комисије пред полазак школу и уочена је потреба за личним 
пратиоцем, те подршка у виду мера индивидуализације током школовања. Ученица на већини часова има 
подршку пратиоца – са циљем адекватније организације пажње у школским активностима.Показала је добар 
степен социјализације, као и мотивације да прати садржаје предвиђене планом и програмом.  
У току другог полугодишта школске 2017/18. уз помоћ и усмеравање асистента постигла је успех и велики 
напредак у складу са њеним могућностима и способностима. Од средине другог полугодишта ученица је 
самосталнија и мотивисанија за рад. Помоћ асистента је била неопходна у математици, док је задатке на осталим 
наставним предмета захтевала да ради самостално, без помоћи асистента.  

Присутан је велики напредак у писању, читању, разумевању прочитаног  и активном укључивању на часу. На 
часовима српског језика је, вођена инструкцијама асистента, научила сама да прати и ради. У неким  вежбама из 
лексикологије јој је неопходна помоћ и усмеравање. Потребно је да научи да преузме одговорност за склањање 
својих ствари, спремање учионице, трпезарије. Неопходно је да научи да вербализује своје мисли и да 
комуникацијом решава текуће неспоразуме и проблеме. 

4 Ученик, М.Ж. прати наставу другог разреда са наставком започетих мера индивидуализације из математике, 

света око нас, српског и енглеског језика. Примећено је да најмању самосталност и темпо напредовања показује 

из математике, те је уприличен и разговор са родитељима дечака у циљу сагледавања могућих решења за 

напредовање детета. Договорен је наредни сусрет са родитељима у другом полугодишту (фебруар 2018.). 

Уприличен је разговор са родитељима дечака 26.3.2018. у циљу упућивања на Интерресорну комисију. Родитељи 

су 4.6.2018. донели мишљење Комисије  за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или 

социјалне подршке детету/ученику на основу кога је израђен ИОП 1 из математике 5.6.2018. 

5. Ученик другог разреда, Ј.З. у току првог полугодишта школске 2017/18. има прилагођен начин рада за лакше и 

брже усвајање градива. Кроз мере индивидуализације од стране учитеља ради се на свим аспектима пажње, 

већој самосталности и прихватању инструкција за рад, као и подстицању прагматског говора у свакодневној 

комуникацији. 

6. Ученик другог разреда, Р.М. у току друог полугодишта школске 2017/18. има прилагођен начин рада за лакше и 

брже усвајање градива. Кроз мере индивидуализације од стране учитеља ради се на свим аспектима пажње, 

већој самосталности и прихватању инструкција за рад, као и подстицању прагматског говора у свакодневној 

комуникацији. Примећено је да најмању самосталност и темпо напредовања показује из математике. 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 

● Разредне старешине су на родитељским састанцима информисали родитеље о спровођењу и 
значају ИО. 

● Саветодавни рад са родитељима чија деца имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, 
дискалкулија...), поремећај пажње, проблеме поремећаја у понашању... су реализовале 
директор, психолог и разредне старешине као и други наставници, током школске године. 
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САРАДЊА  СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

● Сарадња са Тимом за самовредновање рада школе,  са Тимом за заштиту од насиља, са стручним 
тимом за развојно планирање, са Педагошким колегијумом, са Стручним већем за разредну 
наставу, Стручним већем за област, Наставничким већем  је била константна и квалитетна. 
                                                                                                                 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Редовно је вођена следећа документација: 
● Израда Годишњег програма за ИО 
● Израда ИОП-а 
● Вођење евиденције о сарадњи са родитељима, 
● Вођење евиденције о састанцима тима 
● Вођење евиденције о активностима тима 
● Вођење евиденције о заједничким активностима са другим тимовима 

 
 Тима за инклузивно образовање је задовољан сарадњом са родитељима деце којима је 
потребна додатна подршка, као и ангажовањем наставника у изради мера индивидуализације, ИОП-а и 
подршке ученицима. У даљем периоду наставиће се са подршком и израдом нових планова и ИОП-а. 
 
 
 
 

3.3.2.7. ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

 
Чланови Тима : 
директор Дина Ђилас 
психолог мр Сандра Рашковић 
Наставници: 
Саша Павловић 
Јелена Хорватски 
Представник родитеља: 
Саша Поповић 
 
          Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања је један од стручних тимова у нашој 
школи. Циљ и задатак Тима је да спречи, предупреди, односно смањи на најмању могућу меру појаву 
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насиља у школи. Наш циљ је да код ученика развијамо осећај сигурности, одговорности, сензитивности 
према другима, да развијамо и повећавамо ниво свести када су у питању теме о насиљу.  
У току школске 2017/2018. године одржано је укупно 4 састанака.  
 
Активности Тима за заштиту деце од насиља у школи „ Тврђава“ 
 
           I   ИНФОРМИСАЊЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ О ЦИЉЕВИМА ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА , ПРЕДВИЂЕНИМ 
САДРЖАЈИМА И АКТИВНОСТИМА НЕОПХОДНИМ ЗА УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА 
 
       У Посебном протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама констатује се да је образовно-васпитни систем, по обухвату популације, један од највећих 
система у Републици Србији. У установама овог система (дечији вртићи, школе и домови ученика) налазе се 
готово сва деца, за коју треба, као основно, осигурати безбедне и оптималне услове за несметан боравак и рад, 
као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања. С тим циљем, у току првог полугодишта, на 
почетку школске године, Тим је подсетио разредне старешине о значају подсећања ученика о постојању Тима за 
заштиту деце од насиља и његовој улози у школи. 
        Разредним старешинама је предложено да један ЧОС, посвете овој теми.  
У току школске године Тим је континуирано подсећао колеге о нивоима реаговања на насиље, улози свих актера 
школског живота.  
 

           II   РАД СА УЧЕНИЦИМА, САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 
           
          ПП служба наше школе је већ почетком школске године припремила теме за реализацију ЧОС-ова, 
с циљем превенције насиља у школи. Такође су дати и предлози за одржавање радионица са истим 
циљем. 
          Остварена је континуирана сарадња учитеља, наставника грађанског васпитања, педагога и 
психолога, који су на настави грађанског васпитања кроз многе теме едуковали ученике о разним 
облицима насиља, њиховим негативним утицајима, као и позитивним примерима другарства и 
заједничког живта и рада свих ученика школе. 
У школи смо креирали климу у којој се: 
• учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности; 
• не толерише насиље; 
• не ћути у вези са насиљем; 
• развија одговорност 
• сазнања о насиљу обавезују да се реагује 
 
          Сви наставници који предају ученицима код којих је констатована потреба за појачаним васпитним 
радом, подршком и свим осталим видовима помоћи социјализације и помоћи, су својим доприносом 
помогли у превазилажењу тих проблема. На недељном нивоу организовани су разговори са ученицима, 
наставницима и родитељима на тему насиља, злостављања и занемаривања. Наставници су упућивани 
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на методе рада којима подстичу, а не дискриминишу ученике, као и како да препознају насиље у раним 
фазама и како да реагују. Ученици су подстицани да разговарају о ситуацијама које се догађају у школи, 
као и о њиховим осећањима. С обзиром да је ПОШ “Тврђава” мала школа и због специфичне 
организације рада, наставници су присутни током целог дана или у већини и имају прилику да прате 
дешавања међу ученицима. Представници ПП службе и директо саветима су помагали ученике, 
наставнике и родитеље. 
          На седницама наставничких већа редовно је евидентиран број ученика са одређеном врстом 
тешкоће. Том приликом ПП служба школе, директор и чланови Тима су предлагали наставницима 
потребу за израду педагошких профила и плану рада стратегије за пружању подршке и помоћи тим 
ученицима. Педагог, психолог и чланови Тима су наставницима помагали у изради педагошких профила 
ученика. 
         Чланови Тима, са нагласком на ПП службу и директора школе, су реализовали велики број 
саветодавних разговора са родитељима чија деца имају тешкоће у понашању и адаптацији на школу, и 
поштовању школских правила. Састанци са неколицином родитеља одржавали су се и на недељном 
нивоу у циљу праћења и помоћи њиховој деци. Састанке су водиле психолог мр Сандра Рашковић, 
педагог Александра Спасић и директор Дина Ђилас, чланови Тима и/или разредне старешине.  
 
У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања атмосфере, сарадње, уважавања и 

конструктивне комуникације, Тим за заштиту ученика од насиља је у току првог полугодишта школске 

2017/18. године у оквиру планираних превентивних активности одређених Акционим планом 

превентивних активности и годишњим планом Тима, урадио следеће: 

На почетку школске године на седници наставничког већа (14.9.2017) именовани су чланови Тима и 

координатор. 

·         У октобру месецу (27.10.2017) на другој седници наставничког већа директор школе, Дина 

Ђилас и наставница српског језика Бранка Карагић, упознале су присутне да су 21.10.2017. 

године водиле одабране ученике на радионицу о вршњачком насиљу у оквиру сарадње са 

,,Пријатељима деце Србије'', а у оквиру пројекта „Деца у Акцији! Одрасли и деца заједно ка 

сигурном и безбрижном детињству“ и истраживања које се спроводи поводом новог закона 

о вршњачком насиљу. У оквиру ове акције, ученице 5. разреда А.Ђ. и Н.Ц. анкетирале су 

ученике 5, 6, 7. и 8. разреда и попуњене анкете доставиле Пријатељима деце Србије у циљу 

прикупљања података потребних за пројекат. 

·         У оквиру пројекта Пријатеља деце Србије „Деца у Акцији! Одрасли и деца заједно ка 

сигурном и безбрижном детињству“, одржано је још пар састанака на тему спречавања и 

заштите деце од насиља (7.12.17. Радионица припреме за учешће на састанку у 

Покрајинској скупштини и 8.12.17. учешће на састанку). 
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·         Разредне старешине упознале су чланове Наставничког већа са изреченим дисциплинским 

мерама: 

·         Укор одењенског старешине: 

·         3.10.17.  П.Б. ученик 7. разреда 

·         7.11.17.  Н.С. ученик 8. разреда 

·         15.12.17. А.И. ученица 7. разреда 

·         22.12.17. И.Ј.Д. ученик 3. разреда 

  

·         Опомена: 

·         25.10.17. Ј.Б. ученик 8. разреда 

·         25.10.17. Н.С. ученик 8. разреда 

·         13.11.17. А.И. ученица 7. разреда 

·         13.11.17. В.В. ученик 7. разреда 

·         13.11.17. П.Б. ученик 7. разреда 

·         15.12.17. Т.П. ученица 8. разреда 

  

Поводом изречених укора и опомена психолог и педагог школе организовале су индивидуални 

разговори са ученицима у оквиру Стручне службе где се радило на откривању узрока понашања које је 

изазвало додељивање укора, као и освешћивању и пружању помоћи ученику који је добио укор. 

Такође, организовани су и индивидуални разговори са родитељима ученика. 

·  представљање важних информација са акредитованог стручног скупа на тему "Стручни сарадници као 

медијатори између школе и Спољашње мреже заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривање" који је одржан 22.09.2017.године у Новом Саду 

·     За Дан школе 18.10.17. године организоване су „Игре без граница“ у Каменичком парку, чији је циљ 

био јачање тимског духа и фер-плеј игре, као и зближавање ученика различитих разреда у циљу 

превенције насиља. 

·    На састанку Тима 2.10.17. године донета је одлука о интензивном раду одељенских старешина на 

ЧОС-у и часовима грађанског васпитања са ученицима о различитим облицима насиља и путевима 

њиховог превазилажења, као и конструктивним разрешавањима конфликтних ситуација. Одељенске 

старешине и наставник грађанског васпитања су о овој одлуци обавештени на састанку Наставничког 

већа. 

·     На истом састанку усвојен је Кодекс понашања ученика, родитеља и наставника. Сви актери су 

информисани путем књиге обавештења, седнице, Наставничког већа, огласних табли и Савета 

родитеља. 
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·     Чланови Тима саставили су евиденциони лист у коме се евидентирају облици насилног понашања, 

злостављања и занемариваља и обавестили о томе наставнике (на седници Наставничког већа), ученике 

(одељенске старешине на ЧОС-у) и родитеље (на родитељским састанцима). 

·       У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи, Тим је усагласио ставове и саставио 

образац за писање Индивидуалног плана заштите/подршке ученицима који врше насиље, трпе насиље 

или су очевици насиља. 

·     У школи је организовано гласање за ђака месеца на месечном нивоу. У гласању учествују наставници 

и ученици и објављују се два одвојена резултата гласања: ученик месеца по избору наставника и ученик 

месеца по избору ученика. Изабрани ученици се јавно похваљују и награђују наградом по њиховом 

избору. 

 
III   САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

       Тим за заштиту деце од насиља је имао континуирану сарадњу са Наставничким већем, Тимом за 
школско развојно планирање и Тимом за ИО. Из претходно реченог, види се да је циљ сарадње 
пружање подршке и помоћи наставницима у развијању стратегија рада са децом са одређеном врстом 
тешкоћа, као и начином израде педагошких профила и мера индивидуализације. 

        IV   ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Тим је редовно водио документацију о: 

- Вођење евиденције о сарадњи са родитељима, 
- Вођење евиденције о састанцима тима, 
- Вођење евиденције о активностима тима, 
- Вођење евиденције о заједничким активностима са другим тимовима. 

 

3.3.2.8. ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

 
Годишњим планом стручног усавршавања у установи  планиране су активности од којих је већи део њих 
реализован, чиме су обухваћени сви запослени. Запослени су бирали оне облике стручног усавршавања 
за које су имали потребу у циљу унапређивања наставничких компетенција, па су сходно томе и 
остваривали потребне бодове за ове одређене облике стручног усавршавања. Неке активности су 
остварене преко плана јер је се указала потреба, а и прилика да се организују предавања у установи. 

 Извештај  стручног усавршавања запослених на  акредитованим и неакредитованим семинарима за 
школску 2017/18. годину на нивоу школе: 
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Назив за акредитован 
семинар 

Име и презиме 
наставника 

Датум одржавања 
семинара 

Читање медија - Разумевања информација- Медијска и 
информациона писменост 

Даринка Герић 
Маринела Петрашку 
Јелена Здравковић 

Вишња Драшко 
Јелена Хорватски 
Бранка Карагић 

Гордана Милошевић 
Тамара Томић 

Катарина Марковић 
Ивана Мали Вукелић 

Санела Пуљиз 
Саша Павловић 
Милица Мимић 

Милица Бугарски 

12.05.2018. 

Е - Twinning School Даринка Герић 
Маринела Петрашку 

Јелена Хорватски 
Бранка Карагић 

Милица Бугарски 
Тамара Томић 

Катарина Марковић 
Ивана Мали Вукелић 

Санела Пуљиз 
Саша Павловић 
Милица Мимић 

20.06.2018. 

Обука за реализацију наставе у првом циклусу по новом 
наставном програму 

Јелена Здравковић 
Катарина Марковић 

21. и  22.04.2018. 
 

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и 
превазилажења кризних ситуација 

Маринела Петрашку 
Маја Новаковић 

25.03.2018. 

Добра припрема за час - успешан час Гордана Милошевић 
Катарина Марковић 

Бранка Карагић 

1.10-28.10.2017.  
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Даровити и образовање Гордана Милошевић 
Маринела Петрашку  

05.03.2018. 

 

Други облици усавршавања Име и презиме 
наставника 

Датум одржавања 
семинара 

Обука за коришћење дигиталних уџбеника 
Klett 

Даринка Герић 
Јелена Хорватски 
Милица Бугарски 

Катарина Марковић 
Бранка Карагић 
Милица Мимић 

24.04.2018. 

Обука за коришћење дигиталних уџбеника Фреска Катарина Марковић 
Санела Пуљиз 

18.04.2018. 

Обука за коришћење дигиталних уџбеника 
Нови логос 

Катарина Марковић 
Санела Пуљиз 

Саша Павловић 

25.04.2018. 

НТЦ систем учења – „Развој креативног и 
функционалног размишљања“ 

Маринела Петрашку 
Јелена Здравковић 

 

11.11.2017. (1. део)  
16.12. 2017. (2. део) 

Безбедност и здравље на раду (обука) Јелена Здравковић 
 

13.10.2018. 

Савремене методе рада у настави 
(Kooперативно учење) 

Даринка Герић 
Маринела Петрашку 
Јелена Здравковић 

Вишња Драшко 

14.03.2018.(1. део) 
25.04.2018.(2. део) 

 

Даровити и образовање Даринка Герић 
Маринела Петрашку 
Јелена Здравковић 
Јелена Хорватски 
Бранка Карагић 

Милица Бугарски 
Гордана Милошевић 

09.03.2018. 
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Катарина Марковић 
Тамара Томић 
Санела Пуљиз 
Никола Орељ 

Настава хемије са ученицима у инклузији Гордана Милошевић 24.02.2018.  

Учешће и помоћ у спровођењу математичког такмичења  
“Мислиша 2018” 

Гордана Милошевић 
Маринела Петрашку 

08.03.2018. 

Учешће и помоћ у спровођењу школског такмичења  
“Читалићи- кликераши 2018” 

Гордана Милошевић  
Катарина Марковић 

Бранка Карагић 
Маринела Петрашку 

Маја Новаковић 
Вишња Лукић 

Јелена Здравковић 
Милица Мимић 

21.2.2018. 

Учешће и помоћ у спровођењу општинског такмичења  
“Читалићи- кликераши 2018” 

Гордана Милошевић 
Бранка Карагић 

Јелена Здравковић 

22.03.2018.  

Учешће у комисији за прегледање тестова на 
општинском такмичењу “Читалићи - кликераши 2018”  

Гордана Милошевић  
Катарина Марковић 

Бранка Карагић 
Јелена Здравковић 

22.3.2018.  

Угледни час “Периодни систем елемената” - 
реализатори 

Гордана Милошевић 
Бранка Карагић 

Катарина Марковић  

13.12.2017. 

Приказ семинара “Добра припрема за час -  Гордана Милошевић 
Бранка Карагић 
Катарина Марко 
Даринка Герић 
Милица Мимић 

Јелена Хорватски 
Тамара Томић 
Ивана Мали - 

 
27.8.2018. 
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Вукелић 
Милица Бугарски 

 

Уводно предавање ИК “Клетт” поводом почетка акције 
“Читалачки маратон” 

Бранка Карагић 26.10.2018. 

Учешће у пројекту издавачке куће “Клетт” - “Читалачки 
маратон”; одржавање 6 радионица 

Бранка Карагић Током целе школске 
године 

Учешће и помоћ на окружном такмичењу у пројекту 
“Читалићи кликераши” 

Бранка Карагић 24.3.2018. 

Учешће и помоћ на републичком такмичењу у пројекту 
“Читалићи кликераши” 

Бранка Карагић 19.5.2018. 

Припрема ученика, осмишљавање задатака и учешће на 
Књижевној олимпијади - школски ниво 

Бранка Карагић 15.2.2018. 

Припрема ученика и учешће на Књижевној олимпијади 
- општински ниво 

Бранка Карагић 10.3.2018. 

Припрема ученика и учешће на Књижевној олимпијади 
- окружни ниво 

Бранка Карагић 22.4.2018. 

Обука из пројектне наставе за нови план и програм из 
српског језика у 5. разреду 

Бранка Карагић 4, 5. јул 2018. 

Припрема ученика, учешће на школском такмичењу из 
српског језика, прегледање тестова 

Бранка Карагић 27.2.2018. 

Припрема ученика, учешће на такмичењу из српског 
језика и прегледање тестова - општински ниво 

Бранка Карагић 24.3.2018. 

Припрема ученика, учешће на такмичењу из српског 
језика и прегледање тестова - окружни ниво 

Бранка Карагић 29.4.2018 

Припрема ученика и учешће на такмичењу из српског 
језика - републички ниво 

Бранка Карагић 26.5.2018. 

Учешће у комисији за прегледање тестова са мале 
матуре из српског језика  

Бранка Карагић 18.6.2018. 
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Учешће у комисији за жалбе на малој матури Бранка Карагић 23.6.2018. 

Учешће у комисији за шифровање и дешифровање 
тестова 

Милица Мимић 
Никола Орељ 

18.06.2018. 
19.06.2018. 
20.06.2018. 

Дежурство на полагању мале матуре Милица Бугарски 18.06.2018. 
19.06.2018. 
20.06.2018. 

Учешће у комисији за прегледање тестова са мале 
матуре из комбинованог теста 

Гордана Милошевић 20.6.2018. 

Учешће у комисији за жалбе на малој матури Гордана Милошевић 23.6.2018. 

Промоција школе „Тврђава“ на друштвеним мрежама и 
сајту 

Гордана Милошевић У току целе школске 
године 

Е - дневник Даринка Герић 
Маринела Петрашку 
Јелена Здравковић 
Jелена Хорватски 
Бранка Карагић 

Милица Бугарски 
Гордана Милошевић 

Тамара Томић 
Катарина Марковић 
Ивана Мали Вукелић 

Санела Пуљиз 
Саша Павловић 
Милица Мимић 

Никола Орељ 
Милана Живковић 

13.09.2017. 
 

Примена стандардних и иновативних реквизита у 
физичком вежбању уз мере безбедности и прву помоћ 

Никола Орељ 
Милан Димић 

28.8.2017. 

Обука запослених у образовању за примену нових 
програмских садржаја из предмета Физичко и 

Никола Орељ 16.9.2017. 
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здравствено васпитање 

Обука запослениху образовању за примену нових 
програмских садржаја из предмета техника и 

технологија 

Милана Живковић 25.11.2018.год. 

Припрема ученика, учешће на школском такмичењу из 
техничког и информатичког образовања 

Милана Живковић 28.02.2018.год. 

Припрема ученика, учешће на општинском  такмичењу 
из техничког и информатичког образовања, прегледање 
тестова,учесник у комисији на такмичењу из практичног 

рада за седми разред 

Милана Живковић 10.03.2018.год. 

Припрема ученика, учешће на окружном такмичењу из 
техничког и информатичког образовања,учесник у 

комисији на такмичењу из практичног рада за седми 
разред  

Милана Живковић 22.04.2018.год. 

Припрема ученика, учешће на републичком такмичењу 
такмичењу из техничког и информатичког образовања 

Милана Живковић 11.-12. 05.2018.год 

Учешће на презентацији, дискусији и анализи уџбеника 
издавача Едука 

Милана Живковић 04.05.2018.год. 

Учешће на пезентацији, дискусији и анализи уџбеника 
издавача Нови Логос 

Милана Живковић 16.04.2018.год. 

 
Поједини семинаи који су планирани нису реализовани због немогућности аутора да формирају групу и 
реализују семинар. 

Координатор Даринка Герић 

3.3.2.9. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

Александра Спасић - координатор 
Дина Ђилас - директор 
Маринела Петрашку - учитељица 
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Катарина Марковић - наставница енглеског језика 
Зоран Ињац - представник родитеља 
Миа Ђилас - представник ученика 
 
Тим за самоведновање је у току првог полугодишта школске 2017/18. године у оквиру планираних 
активности одређених Акционим планом и годишњим планом Тима, урадио следеће: 

 На почетку школске године на седници наставничког већа (14.9.2017) именовани су чланови 
Тима и координатор, такође је и потврђено да ће се ове школске године истраживати област 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

 У октобру месецу (05.10.2017) на другом састанку тим је проучавао области квалитета и 
договорио се о циљевима, стандардима, индикаторима и показатељима које треба преиспитати 

 На трећем састанку тима 26.10.2017. одабрани су инструменати, технике и докази који ће се 
користити при вредновању одабраних показатеља, утврђена је и временска динaмика 
реализације предвиђених активности 

 Педагог је упознала чланове тима са подацима о: 
 броју ученика у секцијама  
 броју ученика у ваннаставним активностима и којим 
 броју ученика који похађају додатну наставу  

И извршила анализу стања. 

 Током месеца децембра израђена је анкета „Интересовања и вредности ученика према 
Стандардима квалитета рада установе“ која ће се попуњавати и анализирати у току другог 
полугодишта. 

Резултати истраживања у оквиру кључне области: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 

ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 
 

На састанку тима за самовредновање који је одржан 12.09.2017.године, а на основу Годишњег 
плана за самовредновање од 2017/2018 договорене су активности за кључну област Постигнућа 
ученика. 

 
УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА 

Самовредновањем су били обухваћени наставници разредне и предметне наставе и ученици 
који похађају додатну и допунску наставу. Укупно је било обухваћено 16 наставника и 20 ученика. 
Анкета за наставнике и ученике је направљена на основу прописаних СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА РАДА 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА.  
Самовредновање је рађено у периоду од октобра до јуна текуће школске године. 
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Избор статистичких и других техника за обраду података 
  
1. Дневници рада- е дневник 
2. Годишњи програм рада школе 
3. Програми рада секција 
4. Програми рада додатне наставе 
5. Програми рада ваннаставних активности 
6. Школски програм 
7. Коначне ранг листе са квалификационог испита 
8. Евиденција о резултатима ученика са такмичења 
9. Евиденција о успеху ученика (класификациони периоди, крај школске године) 
10.Евиденција о реализацији наставног плана и програма (записници са седница НВ) 
11.Распоред држања ваннаставних активности 
 
РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА 
 
3.2.2. ШКОЛА КОНТИНУИРАНО ДОПРИНОСИ ВЕЋОЈ УСПЕШНОСТИ УЧЕНИКА. 

АНАЛИЗА ШКОЛСКОГ УСПЕХА  
ДРУГИ РАЗРЕД 

Школска 
година 

Број 
ученика 

Одличан Врло 
добар 

Добар Довољан Преводи 
се 

Понавља Средња  
оцена 

2015/2016. 2 2 - - - - - 5,00 

2016/017. 6 5 1 - - - - 4,78 

2017/2018. 13 11 2 - - - - 4,87 

Сви ученици су завршили други разред са позитивним успехом. 
 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
 
 
 
 
 

Сви ученици су завршили трећи разред са позитивним успехом и примереним владањем. 
 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Школска 
година 

Број 
ученика 

Одличан Врло 
добар 

Добар Довољан Преводи 
се 

Понавља Средња 
оцена 

Школска 
година 

Број 
ученика 

Одличан Врло 
добар 

Добар Довољан Преводи 
се 

Понавља Средња 
оцена 

2015/2016. 4 3 1 - - - - 4,68 

2016/2017. 7 7 - - - - - 4,94 

2017/2018. 6 5 1 - - - - 4,79 
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2015/2016. 1 1 - - - - - 5,00 

2016/2017. 4 4 - - - - - 4,89 

2017/2018. 7 7 - - - - - 5,00 

 
 Сви ученици су завршили разред са позитивним успехом и примереним владањем.  
 
 
 
ПЕТИ РАЗРЕД 

Шк. година / 
трајање часа 

Број 
ученика 

Одличан Врло добар Добар Довољан Преводи се Понавља 
Средња 
оцена 

2015/2016 2 
1 1 - - - - 

4,58 
50% 50%     

2016/2017 2 
1 1 - - - - 

5,00 
50% 50%     

2017/2018 
5 5 - - - - - 

 
4,83 

100%       

 
ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

Шк. година / 
трајање часа 

Број 
ученика 

Одличан Врло добар Добар Довољан Преводи се Понавља 
Средња 
оцена 

2015/2016 3 
- 3 - - - - 

4,12 
 100%     

2016/2017 
 

5 
3 2 - - - - 

4,53 
60% 40%     

2017/2018 8 
6 2 - - - - 

4,61 
75% 25%     

 
СЕДМИ РАЗРЕД 
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Шк. година / 
трајање часа 

Број 
ученика 

Одличан Врло добар Добар Довољан Преводи се Понавља 
Средња 
оцена 

2016/2017 
 

8 
4 4 - - - - 

4,32 
50% 50%     

2017/2018 10 
8 2 - - - - 

4,64 
80% 20%     

 
ПЛАСМАН УЧЕНИКА НА ОПШТИНСКИМ, ОКРУЖНИМ И РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
 
ПЕТИ РАЗРЕД 

Шк. 
година  

Б
р

о
ј учен

и
ка 

ШКОЛСКО 
ОПШТИНСК

О 
ОКРУЖНО 

РЕПУБЛИЧК
О 

МИСЛИША КОНКУРСИ УКУПНО 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

2016/
2017 

2 

     1 1             1      1 1 1 

     
5

0
%

 

5
0

%
             

5
0

%
      

5
0

%
 

5
0

%
 

5
0

%
 

2017/
2018 

5 

      1                    1  

      

2
0

%
                    

5
0

%
  

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Шк. 
година 

Б
р

о
ј учен

и
ка 

ШКОЛСКО ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО 
МЕЂУНАРОД

НО 
КОНКУРСИ УКУПНО 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

1. 
2
. 

3. 

П
о

хвал
а 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

1. 2. 3. 

П
о

хвал
а 

2016/
2017 

5 

      1                    1  

      

2
0

%
 

                   

2
0

%
 

 

2017/ 8     2  3        1          2  4  
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2018 

    

2
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3
7

,5
%

 

       

1
2

,5
%
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5
%

  

5
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3.1. УСПЕХ УЧЕНИКА ПОКАЗУЈЕ ДА СУ ОСТВАРЕНИ ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

Постигнућа ученика на крају осмог разреда из српског језика 

школска 
година 

број 
ученика 

број 
одличних 

број врло 
добрих 

број 
добрих 

број 
довољних 

средња 
оцена 

2017/2018 8 3 37,5% 2 25% 3 37,5% 0 0% 4,00 

 
 

Постигнућа ученика на крају осмог разреда из математике 

школска 
година 

број 
ученика 

број 
одличних 

број врло 
добрих 

број 
добрих 

број 
довољних 

средња 
оцена 

2017/2018 8 1 12,5% 5 62,5% 2 25%  0% 3,88 

 

Постигнућа ученика на крају осмог разреда из физике 

школска 
година 

број 
ученика 

број 
одличних 

број врло 
добрих 

број 
добрих 

број 
довољних 

средња 
оцена 

2017/2018 8 3 37,5% 1 12,5% 2 25% 2 25% 3,63 

 

Постигнућа ученика на крају осмог разреда из хемије 

школска број број број врло број број средња 
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година ученика одличних добрих добрих довољних оцена 

2017/2018 8 2 25% 3 37,5% 3 37,5% 0 0% 3,88 

 

Постигнућа ученика на крају осмог разреда из историје 

школска 
година 

број 
ученика 

број 
одличних 

број врло 
добрих 

број 
добрих 

број 
довољних 

средња 
оцена 

2017/2018 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 4,50 

 

Постигнућа ученика на крају осмог разреда из биологије 

школска 
година 

број 
ученика 

број 
одличних 

број врло 
добрих 

број 
добрих 

број 
довољних 

средња 
оцена 

2017/2018 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 4,50 

 

Постигнућа ученика на крају осмог разреда из географије 

школска 
година 

број 
ученика 

број 
одличних 

број врло 
добрих 

број 
добрих 

број 
довољних 

средња 
оцена 

2017/2018 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 4,25 

 
На крају школске 2017/2018. године укупно 8 ученика је завршило основну школу са просечним бројем 
бодова на крају разреда: 

ШЕСТИ СЕДМИ ОСМИ УКУПНО 

16.32 17.56 17.44 51.32 

Просечан број бодова на завршном испиту: 

МАТЕМАТИКА МАТЕРЊИ ЈЕЗИК КОМБИНОВАНИ УКУПНО 

8.09 10.12 10.59 28.79 

 
 

ПОШ „ТВРЂАВА“ Петроварадин                                                                        Одељење VIII1; број уч: 8 
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354927 
Г.Б. 

15,16 19,72 18,68 53,56 8,13 9,10 10,15 0,00 0 80,94  0 27,38 40,8440 33,5710 

341395 
Ј.Б. 

16,28 18,12 16,00 50,40 7,80 6,83 7,00 0,00 0 72,03  0 21,63 57,7740 51,1750 

206939 
М.Ј.Х. 

13,44 14,92 15,72 44,08 9,10 8,78 10,50 0,00 0 72,46  0 28,38 56,7720 50,3170 

201760 
С.Е.И. 

16,56 19,20 19,20 54,96 12,03 7,80 11,90 0,00 0 86,69  0 31,73 27,8170 21,0660 

194603 
М.М. 

19,16 20,00 20,00 59,16 12,35 9,43 11,20 0,00 0 92,14  0 32,98 14,1970 9,3520 

168125 
Т.П. 

14,56 18,12 18,12 50,80 11,70 8,45 11,55 0,00 0 82,50  0 31,70 37,3370 30,2490 

840977 
Н.С. 

16,56 16,00 16,28 48,84 11,05 9,10 10,50 0,00 0 79,49  0 30,65 43,6230 36,5330 

195449 
К.В. 

18,84 14,40 15,48 48,72 8,78 5,20 11,90 0,00 0 74,60  0 25,88 52,9460 46,1470 

 
 
 
 
 
РАНГ ШКОЛЕ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ: 

Бр Школа Бодови - школа 
Бодови - 

завршни испит 
Бодови - укупно 

1. 
Основна школа при 
гимназији Ј.Ј.Змај Нови Сад 
(Нови Сад)  

58.28 33.84 92.12 

2. 
Жарко Зрењанин (Нови 
Сад)  

53.98 30.17 84.23 

3. Вељко Петровић (Бегеч)  48.30 29.48 77.78 

4. Јован Поповић (Нови Сад)  54.90 29.44 84.34 

5. 
Ђорђе Натошевић (Нови 
Сад)  

53.03 29.34 82.37 

6. Коста Трифковић (Нови Сад)  52.87 29.08 81.95 

7. 
Десанка Максимовић 
(Футог)  

49.75 29.03 79.31 

8. 
Основна школа Тврђава 
(Петроварадин)  

51.32 28.79 80.11 

9. 
Марија Трандафил 
(Ветерник)  

51.95 28.49 80.91 

10. Петефи Шандор (Нови Сад)  53.18 28.29 81.50 
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11. Васа Стајић (Нови Сад)  52.59 28.28 81.05 

12. 
Соња Маринковић (Нови 
Сад)  

53.17 28.23 81.40 

13. 
Светозар Марковић Тоза 
(Нови Сад)  

52.73 28.00 80.73 

14. 
Прва војвођанска бригада 
(Нови Сад)  

53.94 27.86 81.90 

15. 
Алекса Шантић 
(Степановићево)  

50.59 27.65 78.25 

16. Ђура Даничић (Нови Сад)  53.78 27.32 81.30 

17. Иво Лола Рибар (Нови Сад)  50.06 27.07 77.44 

18. 
Мирослав Мика Антић 
(Нови Сад)  

57.55 27.06 84.63 

19. Никола Тесла (Нови Сад)  51.59 27.06 78.82 

20. Ђура Јакшић (Каћ)  49.75 26.86 76.72 

21. 
Доситеј Обрадовић (Нови 
Сад)  

50.80 26.49 77.29 

22. Вук Караџић (Нови Сад)  51.68 26.25 78.76 

23. Иво Андрић (Будисава)  49.66 25.73 75.52 

24. Јожеф Атила (Нови Сад)  50.35 25.61 77.78 

25. Михајло Пупин (Ветерник) 51.48 25.48 77.17 

26. Лаза Костић (Ковиљ)  49.74 25.40 76.06 

27. Брано Радичевић (Нови Сад) 52.38 25.31 77.90 

28. 
Милош Црњански (Нови 
Сад)  

49.65 25.15 74.81 

29. Свети Сава (Руменка)  46.49 24.71 71.20 

30. 
Школа за основно 
образовање одраслих 
"Свети Сава" (Нови Сад) 

43.60 24.67 77.99 

31. 22. август (Буковац)  47.80 24.58 72.38 

32. 
Јован Јовановић Змај 
(Сремска Каменица)  

49.20 23.81 73.22 

33. Мирослав Антић (Футог)  46.05 23.76 70.81 

34. 
Јован Дучић 
(Петроварадин)  

47.88 23.16 71.17 

35. Иван Гундулић (Нови Сад)  48.78 22.96 72.18 

36. Душан Радовић (Нови Сад)  45.90 21.83 70.29 

37. Људовит Штур (Кисач)  51.98 20.75 73.42 
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38. Вељко Влаховић (Нови Сад)  44.84 17.78 69.84 

39. 
Свети Кирило и Методије 
(Нови Сад)  

58.17 17.06 75.23 

 
РАНГ ШКОЛЕ ПО УСПЕХУ У 6, 7. И 8. РАЗРЕДУ: 
 

Бр Школа Бодови - школа 

1. Основна школа при гимназији Ј.Ј.Змај Нови Сад (Нови Сад)  58.28 

2. Свети Кирило и Методије (Нови Сад)  58.17 

3. Мирослав Мика Антић (Нови Сад)  57.55 

4. Јован Поповић (Нови Сад)  54.90 

5. Жарко Зрењанин (Нови Сад)  53.98 

6. Прва војвођанска бригада (Нови Сад)  53.94 

7. Ђура Даничић (Нови Сад)  53.78 

8. Петефи Шандор (Нови Сад)  53.18 

9. Соња Маринковић (Нови Сад)  53.17 

10. Ђорђе Натошевић (Нови Сад)  53.03 

11. Васа Стајић (Нови Сад)  52.59 

12. Коста Трифковић (Нови Сад)  52.87 

13. Светозар Марковић Тоза (Нови Сад)  52.73 

14. Брано Радичевић (Нови Сад) 52.38 

15. Људовит Штур (Кисач)  51.98 

16. Марија Трандафил (Ветерник)  51.95 

17. Вук Караџић (Нови Сад)  51.68 

18. Никола Тесла (Нови Сад)  51.59 

19. Михајло Пупин (Ветерник) 51.48 

20. Основна школа Тврђава (Петроварадин)  51.32 

21. Доситеј Обрадовић (Нови Сад)  50.80 

22. Алекса Шантић (Степановићево)  50.59 

23. Јожеф Атила (Нови Сад)  50.35 

24. Иво Лола Рибар (Нови Сад)  50.06 

25. Ђура Јакшић (Каћ)  49.75 

26. Десанка Максимовић (Футог)  49.75 

27. Лаза Костић (Ковиљ)  49.74 

28. Иво Андрић (Будисава)  49.66 

29. Милош Црњански (Нови Сад)  49.65 

30. Јован Јовановић Змај (Сремска Каменица)  49.20 
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31. Иван Гундулић (Нови Сад)  48.78 

32. Вељко Петровић (Бегеч)  48.30 

33. Јован Дучић (Петроварадин)  47.88 

34. 22. август (Буковац)  47.80 

35. Свети Сава (Руменка)  46.49 

36. Мирослав Антић (Футог)  46.05 

37. Душан Радовић (Нови Сад)  45.90 

38. Вељко Влаховић (Нови Сад)  44.84 

39. Школа за основно образовање одраслих "Свети Сава" (Нови Сад) 43.60 

 
РАНГ ШКОЛЕ ПО УКУПНОМ БРОЈУ БОДОВА (успех у школи + завршни испит): 
 

Бр Школа Бодови - школа 
Бодови - 

завршни испит 
Бодови - укупно 

1. 
Основна школа при 
гимназији Ј.Ј.Змај Нови Сад 
(Нови Сад) 

58.28 33.84 92.12 

2. 
Мирослав Мика Антић 
(Нови Сад) 

57.55 27.06 84.63 

3. Јован Поповић (Нови Сад) 54.90 29.44 84.34 

4. Жарко Зрењанин (Нови Сад) 53.98 30.17 84.23 

5. 
Ђорђе Натошевић (Нови 
Сад) 

53.03 29.34 82.39 

6. Коста Трифковић (Нови Сад) 52.87 29.08 81.95 

7. 
Прва војвођанска бригада 
(Нови Сад) 

53.94 27.86 81.90 

8. Петефи Шандор (Нови Сад) 53.18 28.29 81.50 

9. 
Соња Маринковић (Нови 
Сад) 

53.17 28.23 81.40 

10. Ђура Даничић (Нови Сад) 53.78 27.32 81.30 

11. Васа Стајић (Нови Сад) 52.59 28.28 81.05 

12. 
Марија Трандафил 
(Ветерник) 

51.95 28.49 80.91 

13. 
Светозар Марковић Тоза 
(Нови Сад) 

52.73 28.00 80.77 

14. 
Основна школа Тврђава 
(Петроварадин) 

51.32 28.79 80.11 

15. Десанка Максимовић 49.75 29.03 79.31 
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(Футог) 

16. Никола Тесла (Нови Сад) 51.59 27.06 78.82 

17. Вук Караџић (Нови Сад) 51.68 26.25 78.76 

18. 
Алекса Шантић 
(Степановићево) 

50.59 27.65 78.25 

19. 
Школа за основно 
образовање одраслих 
"Свети Сава" (Нови Сад) 

43.60 24.67 77.99 

20. Брано Радичевић (Нови Сад) 52.38 25.31 77.90 

21. Јожеф Атила (Нови Сад) 50.35 25.61 77.78 

22. Вељко Петровић (Бегеч) 48.30 29.48 77.78 

23. 
Доситеј Обрадовић (Нови 
Сад) 

50.80 26.49 77.70 

24. Иво Лола Рибар (Нови Сад) 50.06 27.07 77.44 

25. Михајло Пупин (Ветерник) 51.48 25.48 77.17 

26. Ђура Јакшић (Каћ) 49.75 26.86 76.72 

27. Лаза Костић (Ковиљ) 49.74 25.40 76.06 

28. Иво Андрић (Будисава) 49.66 25.73 75.52 

29. 
Свети Кирило и Методије 
(Нови Сад) 

58.17 17.06 75.23 

30. 
Милош Црњански (Нови 
Сад) 

49.65 25.15 74.81 

31. Људовит Штур (Кисач) 51.98 20.75 73.42 

32. 
Јован Јовановић Змај 
(Сремска Каменица) 

49.20 23.81 73.22 

33. 22. август (Буковац) 47.80 24.58 72.38 

34. Иван Гундулић (Нови Сад) 48.78 22.96 72.18 

35. Свети Сава (Руменка) 46.49 24.71 71.20 

36. Јован Дучић (Петроварадин) 47.88 23.16 71.17 

37. Мирослав Антић (Футог) 46.05 23.76 70.81 

38. Душан Радовић (Нови Сад) 45.90 21.83 70.29 

39. Вељко Влаховић (Нови Сад) 44.84 17.78 69.84 

 
AНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА ВЕЗАН ЗА ИОП 

УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ ОСТВАРУЈУ ПОСТИГНУЋА У 
СКЛАДУ СА ИНДИВИДУАЛНИМ ЦИЉЕВИМА УЧЕЊА  ПРИЛАГОЂЕНИМ ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА. 
УЧЕНИЦИ ЗА КОЈЕ ЈЕ САЧИЊЕН ИОП ОСТВАРУЈУ НАПРЕДАК У СКЛАДУ СА ЦИЉЕВИМА ПОСТАВЉЕНИМ 

У ПЛАНУ. 
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           ИОП је основни инструмент и документ којим се регулише и обезбеђује прилагођавање школе и 
наставе образовним потребама деце и ученика  који ( из било ког разлога) нису могли да се уклопе у 
постојећи В.О. процес или школски програм. 
Његове компоненте су: 

- лични подаци и педагошки профил детета/ученика; 
- процена потреба за подршком ( врсте, мера и сврха подршке); 
- план активности са дефинисаним областима, циљевима/ 
-  исходима, корацима и њиховим трајањем и учесталошћу, као и начином процене постигнућа; 
- сагласност родитеља/старатеља на ИОП. 

 
ПОШ“Тврђава“ похађа 71 ученик а за 3 ученика су израђени Индивидуални образовни планови и то 

за 2 ученика ИОП-1 а за 1 ученика ИОП-2. Осврнућемо се на постигнућа ученика за које је израђен ИОП-
1, то су ученици М.Ж. и  А.И: 

 

 ИОП са прилагођеним програмом за дете И.Б. израђен је са циљем  да се детету пружи 
додатна подршка у образовању. Циљ је да се детету омогући надокнада пропуштеног градива, 
прилагођавајући му методе рада и садржаје ( поставити захтеве који се очекују да може да 
уради). За дете је израђен индивидуални план рада како би могло да прихвати правила 
понашања и рада у одељењу као и у школи. Прилагођене су му методе рада као и материјал 
неопходан за несметано усвајање градива. 

 Ученица  А.И. наставно градиво усваја по прилагођеном програму  и у првом полугодишту 
школске 2017/2018. године постигнут успех је: врло добар 3,67. На крају школеке године је 
постигнут врло добар успех 3,87. Дете савладава градиво математике предвиђено у ИОП-1. 
Током наставе усваја оно што је предвиђено и израђено у ИОП-1,  препорука је да дете редовно 
похађа и допунску наставу како би усвојило и надокнадило пропуштено градиво.Дете напредује 
радећи по ИОП-1, напредује у комуникацији и сарадњи са вршњацима. 

 За дете  М.Ж. урађен је ИОП-1. Дете је на крају првог полугодишта школске 2017./2018. 
године постигло успех- врло добар 4,00. На крају школске године је постигнут врло добар успех 
4,43. За дете је обезбеђен лични пратилац по сагласности родитеља и Интерресорне комисије.  У 
односу на период усвајања наставног градива без ИОП-1, сада је приметан велики напредак у 
раду детета. Приметан је напредак и у погледу комуникације са другом децом, социјализације, 
бриге о себи и самосталност ученика као и утицај спољашње средине и окружења на дете. 
 
Ученици за које је израђен индивидуални план рада показују напредак у раду, напредују 

сопственим темпом и у свему имају велику помоћ и подршку од стране школе. 
 
АНАЛИЗА УПИТНИКА ЗА УЧЕНИКЕ 

http://www.tvrdjava.edu.rs/


Приватна основна школа „ТВРЂАВА“ 
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;  

email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs 

 

 

93 

 

 
Овим упитником анкетирани су ученици који похађају додатну и допунску наставу, укупно 20 ученика. 
Упитник је сачинио тим за самовредновање. 

 
ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 - нетачно/није присутно 
2 - у мањој мери тачно/присутно 
3 - у већој мери тачно/присутно 
4 - тачно/присутно у потпуности 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу 

 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. Школу похађају и ученици којима је потребно 
организовати допунску наставу. 

18,18% 22,73% 27,27% 31,82% 

2. У школи се редовно организује допунска настава. 4,55% 0 13,63% 81,82% 

3. Часови допунске наставе ми помажу да лакше 
савладам градиво. 

4.55% 4,55% 13,63% 77,27% 

4.Наставник/ца  ми помаже на допунској настави кроз 
разне примере и задатке. 

4,55% 0 22,73% 72,72% 

5.На часовима допунске наставе пажљиво слушам и 
пратим наставника/цу. 

4.55% 0 40,9% 54,55% 

6. План рада на допунској настави ми је у потпуности 
јасан и олакшава ми рад. 

4,55% 4,55% 31,81% 59,09% 

7.Допунска настава ми помаже да поправим оцене. 4,55% 13,64% 13,64% 68,17% 

 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са 
постављеним циљевима 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. Упознат сам са ваннаставним активностима и 
додатном наставом које организује школа. 3,13% 12,5% 31,25% 53,12% 

2. Редовно идем на часове додатне наставе. 0 3,13% 40,62% 56,25% 
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СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП оставрују напредаку складу са 
циљевима постављеним у плану. 

3. Часови додатне наставе су ми занимљиви и 
привлачни. 0 9,38% 34,37% 56,25% 

4. Часови додатне наставе ми помажу да помажу 
да обогатим и усавршим своја знања. 0 0 21,88% 78,12% 

5. Наставник ме охрабрује да учествујем на 
такмичењу. 3,13% 6,25% 15,62% 75% 

6. Наставник ми помаже да се адекватно 
припремим за такмичење. 3.13% 9,37% 34,38% 53,12% 

7. Уложен труд, напор и постигнут успех на 
такмичењу је адекватно награђен (признање, 
похвала, високе оцене...) 

3,13% 15,63% 28,12% 53,12% 

8. Потпуно сам информисан о начину, условима и 
организацији такмичења. 3,13% 25% 21,87% 50% 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. Школу похађају и ученици за које је потребно 
организовати наставу по индивидуалном образовном 
плану. 

3,85% 17,30% 44,23% 34,62% 

2. У школи  постоје услови да се организује настава по 
ИОП-у. 

7,69% 19,25% 46,15% 26,91% 

3. Родитељи ученика за које се организује настава по ИОП-
у су упознати са садржајем, организацијом  и условима 
рада по ИОП-у. 

3,85% 23,08% 44,22% 28,85% 

4.Наставни кадар је обучен за извођење наставе по ИОП-у  
и показује спремност за  даљим стручним усавршавањем. 1,92% 9,62% 42,31% 46,15% 

5. Учитељ/ица;наставник/ица помажу ученицима у раду по 
ИОП-у. 

3,85% 11,54% 30,76% 53,85% 
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Ученици се слажу да се добровољно (без притиска наставника) одлучују за жељену секцију и 

знају корист од учешћа у школским секцијама. Додатна настава-Већина ученика сматра да су часови 
додатне наставе занимљиви и привлачни,да помажу ученицима да обогате и усаврше своја знања. 
Такмичења- Ученици се слажу да су информисани о начину, условима и организацији такмичења, као и 
да је уложен труд, напор и постигнут успех на такмичењу адекватно награђен (признањима, похвалама, 
високом оценом...) 
 АНАЛИЗА УПИТНИКА ЗА НАСТАВНИКЕ 
 Овим упитником анкетирани су наставници који држе часове додатне и допунске наставе и наставу по 
ИОП-у, укупно 16. 
ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 - нетачно/није присутно 
2 - у мањој мери тачно/присутно 
3 - у већој мери тачно/присутно 
4 - тачно/присутно у потпуности 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика. 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. Школска знања стечена на мојим часовима омогућавају ученицима 

да се боље сналазе у садашњем и будућем приватном и 
професионалном животу. 0 4,76% 57,14% 38,1% 

2.Ученици користе знања стечена у оквиру мог предмета у 
свакодневним животним ситуацијама 

0 13,05% 47,82% 39,13% 

3. Школска знања помажу ученицима у осамостаљивању и 
иницијативности 0 17,39% 47,82% 34,79% 

6. Ученицима су обезбеђени услови за усвајање наставних 
садржаја. 3,57% 3,57% 17,86% 75% 

7. У складу са циљевима постављеним у плану ученици 
напредују  и успешно савладавају наставне садржаје 
предвиђене ИОП-ом. 

4,55% 13,64% 54,55% 27,26% 
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4. Моји ученици су оспособљени да повезују знања стечена у мом 
предмету са знањима стеченим у другим наставним предметима. 

0 13,05% 69.56% 17,39% 

5. Школска знања помажу ученицима да се сналазе у новим и 
непознатим ситуацијама. 0 25% 54,16% 20,84% 

6. Знања стечена у школи им обезбеђују да могу (без додатних часова) 

да одговоре на захтеве писаних, контролних задатака и усмена 
испитивања. 

0 12,5% 45,84% 41,66% 

7. Пријемни испит за средњу школу ученици могу да положе са 

знањима која стекну у оквиру мог предмета/часа.* 
0 23,83% 19,04% 57,13% 

8. Школска знања са часова редовне и додатне наставе обезбеђују 

ученицима довољно знања да се могу такмичити на школском и 
општинском нивоу. 

0 16,66% 41,67% 41,67% 

* На питање одговарају наставници оних предмета који се проверавају на пријемном испиту. 
 
 
 
 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.3.  Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. Подстичем ученике на мисаону активност 
0 8,69% 43,47% 47,82% 

2. Употребљавам различите методе и облике рада у циљу 
поједностављивања градива. 

0 4,34% 47,82% 47,82% 

3. Континуирано пратим и вреднујем напредовање ученика после 
одржане допунске наставе. 

0 8,33% 62,50% 29,16% 
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4. Користим бројна наставна средства да би занимљивошћу и 
очигледношћу привукао пажњу, мотивисао и одржао мотивацију 
ученика за допунски рад. 

0 8,69% 56,52% 34,78% 

5. Бирам примере и задатке који су занимљиви за ученике. 

0 0 50% 50% 

6. Охрабрујем ученике да постављају питања о деловима градива са 
којима имају потешкоћа. 

0 0 21,73% 78,26% 

7. Ученици који похађају допуску наставу показују напредак у 

савладавању градива. 0 4,34% 56,52% 39,13% 

 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.5.  Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу 
са постављеним циљевима. 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. Подстичем ученике на мисаону активност 
0 10% 20% 70% 

2. Употребљавам различите методе и облике рада. 
0 10% 40% 50% 

3. Континуирано пратим и вреднујем напредовање ученика. 

0 4,7% 33,33% 61,3% 

4. Користим бројна наставна средства да би занимљивошћу и 
очигледношћу привукао пажњу, мотивисао и одржао мотивацију 
ученика за рад. 0 10% 45% 45% 

5. Бирам примере и задатке који су занимљиви за ученике. 

0 0 52,38% 47,61% 

6. Охрабрујем ученике да постављају питања 
0 0 35,23% 64,7% 
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СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП оставарују напредак у складу са 
циљевима постављеним у плану. 

7. Прихватам иницијативу ученика за промену рада на часу. 
0 9,09% 36,36% 54,54% 

8. Подстичем ученика да развија и разрађује своју идеју. 

0 0 33,33% 66,66% 

9. Дајем додатна објашњења на захтев ученика. 
0 0 25% 75% 

10. Подстичем ученике на самостално стицање додатних знања и 
вештина. 0 0 45% 55% 

11. Упућујем ученике на ширу литературу неопходну за самостално 
стицање додатних знања и вештина. 

0 5% 50% 45% 

12.Похваљујем и награђујем самостално стицање додатних знања и 
вештина. 0 5,26% 31,57% 63,15% 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. У школи  постоје услови да се организује настава 
по ИОП-у. 

0 11,12% 38,88% 50% 

2. Родитељи ученика за које се организује настава по 
ИОП-у су упознати са садржајем, организацијом  и 
условима рада по ИОП-у. 

0 11,11% 22,22% 66,67% 

3.Наставни кадар је обучен за извођење наставе по 
ИОП-у  и показује спремност за  даљим стручним 
усавршавањем. 

0 33,33% 50% 16,67% 

4. Учитељ/ица;наставник/ица помажу ученицима у 
раду по ИОП-у. 

0 0 52,95% 47,05% 
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Из наведених статистичких података може се закључити да наставници у већој мери прeносе 
знања која ће ученицима омогућити са се осамостаљују и користе их у свакодневном животу. Међутим 
чак 25% наставника сматра да школска знања не помажу довољно ученицима да се снађу у новим и 
непознатим ситуацијама. Такође сматрају да су знања стечена у школи довољна за успешно решавање 
писмених и усмених провера. 

Што се тиче пријемног испита 23,83% наставника сматра да је потребна допуна знања за успешно 
полагање пријемног. Допунска настава се редовно одржава и према мишљењу наставника помаже да 
се успешно савлада градиво. 

Једна трећина наставника мисли да је потребна подршка наставном кадру за извођење наставе 
по ИОП-у и додатно стручно усавршавање везано за ту тему. 

Сви наставници се слажу да је важно подстицати ученике на мисаону активност, комтинуирано 
пратити и вредновати напредовање ученика као и похваљивати и награђивати самостално стицање 
додатних знања и вештина. Наставници су дали сличне одговоре када је у питању примењивост датих 
тврдњи у пракси. Код наведених тврдњи ниједан наставник није негативно одговорио. Такође, сматрају 
да је важно и уједно и примењиво у пракси подстицање ученика на развијање и разрађивање њиихових 
идеја. Наставници се слажу да је важно да употребљавају различите методе и облике рада, користе 
бројна наставна средства да би занимљивошћу и очигледношћу привукли пажњу, мотивисали и 
одржали мотивацију ученика за рад и притом изабрали примере и задатке који су занимљиви за 
ученике. Сличан стаб имају и када је у питању примењивост датих тврдњи у пракси. Нешто мање 
позитиван став и мања примењивост у пракси је код тврдњи која се односе на прихватање ученика за 
промену рада на часу , подстицања да развију своје идеје, да самостално стичу додатна знања и 
вештине , да упућују ученике на ширу литературу неопходну за стицање додатних знања и вештина. То 
можемо објаснити и тиме што наставно особље тешко прихвата новине и навикнутост на 
традиционални начин извођења наставе. 
План превенције осипања ученика се састоји у следећем: 
Превентивне мере које се спроводе, а усмерене су на већ уписане ђаке: 

1) додатне ваннаставне активности 

2) помоћ у савладавању градива, 

3) помоћ у социјализацији и адаптацији на школу 

4) подршка породици у превазилажењу социјалних проблема и васпитне улоге 

родитеља 

 
 

5. Ученицима су обезбеђени услови за усвајање 
наставних садржаја. 

0 11,12% 55,55% 33,33% 

6. У складу са циљевима постављеним у плану 
ученици напредују  и успешно савладавају наставне 
садржаје предвиђене ИОП-ом. 

0 11,76% 64,7% 23,52% 
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Превентивне мере које су усмерене на подстицање уписа нових ђака у нашу школу су: 
 

1) Активности тима за маркетинг, 
2) Отворена врата за предшколце-будуће прваке, повезаност са предшколском 

установом – дечији вртић „Земља чуда“ 
3) Припремна настава за упис у средњу школу, 
4) Представљање и учешће школе на такмичењима и манифестацијама 
5) организовање психолошких и едукативних интерактивних радионица за ученике 

школе 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3.0. - ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди и индикатори 
ПРОЦЕНА 

+  0 - 

3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди.    

3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни 
ниво образовних стандарда. 

+   

3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи 
ниво образовних стандарда. 

+   

3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен напредни 
ниво образовних стандарда. 

 0  

3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују 
постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним 
образовним стандардима. 

+   

3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на 
завршном/матурском/националном испиту. 

+   

3.1.6. Резултати ученика на завршном/матурском/националном испиту показују 
да је школа остварила резултате на нивоу просека Републике. 

+   

3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика.    

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика. +   

3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на 
прошлу школску годину. 

+   

3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. +   

3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима 
постављеним у плану. 

+   
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3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са 
постављеним циљевима. 

+   

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на 
претходну школску годину. 

+   

 

Докази који подупиру одлуку о евалуацији 
Анализа упитника и анкета  
Остала документација 
Извештај годишњег плана рада за 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. годину  
Школски дневници, е дневник 
Извештаји са посећених часова 
Сајт и фејсбук налог школе 

Кључне снаге  

 Професионална стручност наставника 

 Оријентисаност на унапређивање квалитета 

 Заступљена активна, тематска и пројектна настава  

 Подршка ученицима у учењу и индивидуалном 
напредовању  

 Сваки успех ученика поставља се на сајт школе, интернет 
страници или фејсбук профилу  

Кључне слабости 

 Одговорност ученика за своје 
поступке 

 уписивање у школу ученика са 
лошим предзнањем, социјалним 
и проблемима у комуникацији 

 мали број ученика у вишим 
разредима 

 

Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и у континуитету, као резултат систематског 
праћења ученика. Оцењивање се обавља сагласно  прописаном Правилнику о оцењивању ученика 
и утврђеним националним стандардима. О критеријуму оцењивања наставници се договарају на 
нивоу стручног и одељенског/разредног већа. Наставници примењују формативно и сумативно 
оцењивање и увиђају везу између квалитета сопственог рада и оцена својих ученика. Процена 
успешности наставе је у директној вези са оценама ученика и важан је фактор у даљем планирању 
рада. У школи се поштује договорен начин информисања о постигнућима ученика са којим су 
упознати сви родитељи и ученици. Информисање је редовно, јасно и лако разумљиво и, поред 
описа нивоа постигнућа, садржи смернице за даље напредовање ученика.  

 
НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА: 
3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика. 

 Испитивање интересовања ученика и анализа добијених података  

 Организовање часова допунске, додатне наставе, секција и припремне наставе за такмичења по 
потреби 

Предметни наставници  
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 Коришћење разноврсних облика и метода рада ради постизања бољег успеха ученика на 
такмичењима и класификационим периодима  

  Подизање мотивације ученика за рад  

 Диференцијација наставе у функцији индивидуалног напредовања сваког ученика  

 Успех ученика на такмичењима треба побољшати на тај начин што ће се ученицима  указати 
на значај такмичења за лични развој, такође треба интензивирати припреме наставника за 
такмичење. 

 што више истицати корелацију међу предметима и унутар предмета и упућивати ученике да 
повезују знања у систем знања 

 наводити што више примера у који може доћи до изражаја примена наученог и увиђање да 
се знања могу применити у пракси ( корисност и применљивост) 

 градиво би требало да буде такво да може помоћи ученицима у осамостаљивању 

 адекватно похваљивање и награђивање 

 примена активних метода рада... 

 коришћење очигледних наставних средстава 

 прављење нових очигледних средстава 

 осмишљеније промовисање позитивних примера ученика. 

ПРИЛОЗИ: 
Кључна област 3: OБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 
Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући тачност тврдње, односно степен 
присутности по следећој скали: 
ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 - нетачно/није присутно 
2 - у мањој мери тачно/присутно 
3 - у већој мери тачно/присутно 
4 - тачно/присутно у потпуности 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. Школу похађају и ученици којима је потребно организовати допунску наставу.     

2. У школи се редовно организује допунска настава.     

3. Часови допунске наставе ми помажу да лакше савладам градиво.     

4.Наставник/ца  ми помаже на допунској настави кроз разне примере и задатке.     

5.На часовима допунске наставе пажљиво слушам и пратим наставника/цу.     

http://www.tvrdjava.edu.rs/


Приватна основна школа „ТВРЂАВА“ 
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;  

email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs 

 

 

103 

 

6. План рада на допунској настави ми је у потпуности јасан и олакшава ми рад.     

7.Допунска настава ми помаже да поправим оцене.     

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са 
постављеним циљевима 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. Упознат сам са ваннаставним активностима и додатном наставом које 
организује школа. 

    

2. Редовно идем на часове додатне наставе.     

3. Часови додатне наставе су ми занимљиви и привлачни.     

4. Часови додатне наставе ми помажу да помажу да обогатим и усавршим своја 
знања. 

    

5. Наставник ме охрабрује да учествујем на такмичењу.     

6. Наставник ми помаже да се адекватно припремим за такмичење.     

7. Уложен труд, напор и постигнут успех на такмичењу је адекватно награђен 
(признање, похвала, високе оцене...) 

    

8. Потпуно сам информисан о начину, условима и организацији такмичења.     

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП оставрују напредаку складу са 
циљевима постављеним у плану. 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. Школу похађају и ученици за које је потребно организовати наставу по 
индивидуалном образовном плану. 

    

2. У школи  постоје услови да се организује настава по ИОП-у.     

3. Родитељи ученика за које се организује настава по ИОП-у су упознати са 
садржајем, организацијом  и условима рада по ИОП-у. 

    

4.Наставни кадар је обучен за извођење наставе по ИОП-у  и показује 
спремност за  даљим стручним усавршавањем. 

    

5. Учитељ/ица;наставник/ица помажу ученицима у раду по ИОП-у.     

6. Ученицима су обезбеђени услови за усвајање наставних садржаја.     

7. У складу са циљевима постављеним у плану ученици напредују  и успешно 
савладавају наставне садржаје предвиђене ИОП-ом. 

    

 
Кључна област 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 
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Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући тачност тврдње, односно степен 
присутности по следећој скали: 
ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 - нетачно/није присутно 
2 - у мањој мери тачно/присутно 
3 - у већој мери тачно/присутно 
4 - тачно/присутно у потпуности 
 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика. 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. Школска знања стечена на мојим часовима омогућавају ученицима да се боље сналазе у садашњем и 

будућем приватном и професионалном животу. 
    

2.Ученици користе знања стечена у оквиру мог предмета у свакодневним животним ситуацијама     
3. Школска знања помажу ученицима у осамостаљивању и иницијативности     
4. Моји ученици су оспособљени да повезују знања стечена у мом предмету са знањима стеченим у 
другим наставним предметима. 

    

5. Школска знања помажу ученицима да се сналазе у новим и непознатим ситуацијама.     

6. Знања стечена у школи им обезбеђују да могу (без додатних часова) да одговоре на захтеве писаних, 

контролних задатака и усмена испитивања. 
    

7. Пријемни испит за средњу школу ученици могу да положе са знањима која стекну у оквиру мог 

предмета/часа.* 
    

8. Школска знања са часова редовне и додатне наставе обезбеђују ученицима довољно знања да се 

могу такмичити на школском и општинском нивоу. 
    

* На питање одговарају наставници оних предмета који се проверавају на пријемном испиту. 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.3.  Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 
1. Подстичем ученике на мисаону активност     
2. Употребљавам различите методе и облике рада у циљу поједностављивања градива.     
3. Континуирано пратим и вреднујем напредовање ученика после одржане допунске наставе.     
4. Користим бројна наставна средства да би занимљивошћу и очигледношћу привукао пажњу, мотивисао 
и одржао мотивацију ученика за допунски рад. 

    

5. Бирам примере и задатке који су занимљиви за ученике.     
6. Охрабрујем ученике да постављају питања о деловима градива са којима имају потешкоћа.     

7. Ученици који похађају допуску наставу показују напредак у савладавању градива.     

 

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.5.  Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу 
са постављеним циљевима. 
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Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 
1. Подстичем ученике на мисаону активност     
2. Употребљавам различите методе и облике рада.     
3. Континуирано пратим и вреднујем напредовање ученика.     
4. Користим бројна наставна средства да би занимљивошћу и очигледношћу привукао пажњу, мотивисао 
и одржао мотивацију ученика за рад. 

    

5. Бирам примере и задатке који су занимљиви за ученике.     
6. Охрабрујем ученике да постављају питања     

7. Прихватам иницијативу ученика за промену рада на часу.     
8. Подстичем ученика да развија и разрађује своју идеју.     
9. Дајем додатна објашњења на захтев ученика.     
10. Подстичем ученике на самостално стицање додатних знања и вештина.     
11. Упућујем ученике на ширу литературу неопходну за самостално стицање додатних знања и вештина.     

12.Похваљујем и награђујем самостално стицање додатних знања и вештина.     

 
СТАНДАРД КВАЛИТЕТА: 3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП оставарују напредак у складу са 
циљевима постављеним у плану. 

Тврдња/Исказ Тачно/Присутно 

1 2 3 4 

1. У школи  постоје услови да се организује настава по ИОП-у.     

2. Родитељи ученика за које се организује настава по ИОП-у су упознати са 
садржајем, организацијом  и условима рада по ИОП-у. 

    

3.Наставни кадар је обучен за извођење наставе по ИОП-у  и показује 
спремност за  даљим стручним усавршавањем. 

    

4. Учитељ/ица;наставник/ица помажу ученицима у раду по ИОП-у.     

5. Ученицима су обезбеђени услови за усвајање наставних садржаја.     

6. У складу са циљевима постављеним у плану ученици напредују  и успешно 
савладавају наставне садржаје предвиђене ИОП-ом. 

    
 

 

3.3.2.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНОВАЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

Тим за иновације у образовању чине: 
- Дина Ђилас 

- Маринела Петрашку 

- Драган Ковачевић 
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На састанку одржаном 20.06.2018. утврђено је тренутно бројно стање рачунара које школа 
поседује. Број рачунара задовољава потребе ученика и наставника. Степен иновације је побољшан 
увођењем у наставу информатичке писмености за ниже разреде, која се одржава једном недељно. 
Такође је процењен степен остварености циљева за протеклу школску 2017/18. годину.  
 
Исходи и процена задатих циљева на почетку школске године 2017./2018: 
 

1. Заступљеност сарадничке (кооперативне) наставе у редовном наставном процесу је присутнија у 
односу на претходне године. 

2. Школа је опремљена са једним новим лаптоповом марке “Dell”, пројектор и даље није набављен 
и постоји велика потреба за њим као и за неколи компјутерских мишева. 

3. Употребе интерактивне табле у настави није била присутнија у већој мери у односу на претходну 
школску годину, и то ће бити један од циљева за наредну школску годину. 

4. Интердисциплинарни приступ у наставном процесу, кооперативна и диференцирана настава су 
биле остварене у планираној мери. 

5. Похађање семинара са циљем примене нових педагошких метода у настави. Планирано је 
охрабривање што веће и чешће употребе информационих технологија у наставном процесу. Са 
тим циљњм је одржан семинар "Читање медија – разумевање информација – медијска 
информациона писменост". 

  
 Након увођења ИКТ-а у наставу која се одржава сваког петка са наставницом информатике у 
нижим разредима, повећано је самопоуздање употребе истог како код деце, тако и код учитења.  

3.3.2.11. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ 

 
4.и 5. мај 2018. реализована је дводневна екскурзија за ученике виших разреда на дестинацији Ђердап, 
Голубац, Голубачка тврђава, Смедеревска тврђава, Смедерево, Сребрно језеро, Доњи Милановац 
(ноћење). На екскурзију је ишло 17 ученика и 3 наставника. Вођа пута био је наставник географије Саша 
Павловић, у пратњи одељенских старешина Бранке Карагић и Даринке Герић. 
 
    Оставреност циљева:  

1. Упознавање са знаменитостима Источне Србије (повезивање постојећих знања из физике, 
географије, биологије и историје са стеченим знањима на екскурзији), 

2. социјализација ученика међусобно и са наствницима, 
3. осамостаљивање. 

 

 У суботу, 5.05.2018. је одржана радна ненаставна субота. Ученици од првог до четвртог разреда су 
ишли на полудневни излет- шетња по Фрушкој гори . Укупно је ишло 40 ученика од 1. до 4. 
разреда. Са нама су ишли и ученици од 5. до 8. разреда наше школе, који нису отишли на 

http://www.tvrdjava.edu.rs/


Приватна основна школа „ТВРЂАВА“ 
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;  

email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs 

 

 

107 

 

екскурзију планирану за више разреде. Вођа пута је била наставница музичког, Тамара Томић. 
Учитељи Маја Новаковић, Јелена Здравковић, Маринела Петрашку, Милан Димић и Вишња Лукић 
су предводили ученике од првог до четвртог разреда. Након доласка на договорено место и 
припреме која је подразумевала мазање деце кремама за сунце и заштиту спрејевима против 
инсеката, кренули смо у шетњу „Стазом здравља“. У току шетње по Поповици, прошли смо поред  
вештачког језера, обишли смо  значајне локалитете тог дела- Перина пећина и стари каменолом 
„Орлово гнездо“. Око 11.30 часова смо направили паузу за ужину и одмор, након које смо 
наставили шетњу. На месту доласка се наша шетња и завршила у 13 часова, где су родитељи 
дошли по ученике. 

Оствареност циљева: 
1. Упознавање са Фрушком гором и њеном „Стазом здравља“; 
2. Развијање навика боравка у природи; 
3. Развијање навика очувања природе; 
4. Проширивање знања о биљкама и животињама које живе на Фрушкој гори; 
 

 У периоду од 7.6. до 11.6.2018. године организована је школа у природи на Копаонику за 
ученике од 1. до 4. разреда. Полазак је био организован 7.6.2018. године, испред 
Железничке станице у 9 часова. Агенција је организовала превоз аутобусом високе класе. 
Саобраћајна полиција је изашла на терен и прегледала аутобус пре поласка. Укупно је ишло 
35 ученика од 1. до 4. разреда, од тога : 13 ученика првог разреда, 11 ученика другог 
разреда, 6 ученика трећег разреда и 5 ученика четвртог разреда. Групу су предводиле 
наставница енглеског језика Катарина Марковић, учитељице Маринела Петрашку, Маја 
Новаковић и Вишња Лукић. Као пратња Лени Ђундић, ученици првог разреда, ишла је 
Теодора Бођанец, њен асистент. Пут је протекао без проблема. На Копаоник смо стигли у 17 
часова. У хотел „Машинац“ смо се сместили око 17:30 часова. Ученици су били смештени у 
трокреветне, четворокревертне и петокреветне собе. У ресторану хотела је био организован 
доручак, ручак, ужина и вечера за ученике наше школе. 

Редослед активности на Копаонику: 
1. дан: вечера, журка упознавања: „Забавне игре и кореографије“; 
2. дан: доручак, шетња „Упознавање Копаоника“ (Одлазак до хидро-метеоролошке станице, видиковац- 
град Рашка, Конаци-апартманско насеље), ручак, одмор, поподневне рекреативне активности,  ужина, 
вечера, журка „Покажи шта знаш“; 
3. дан: доручак, шетња до споменика Јосифу Панчићу и Марковог камена, ручак, одмор, ужина, писање 
разгледница, вечера, журка „Маскенбал“; 
4. дан: доручак, шетња до хотела Ртањ и извора „Марине воде“ ручак, одмор, ужина, поподневне 
игролике активности, вечера, журка „Занимљиве кореографије“; 
5. дан: доручак, паковање, одјављивање из соба. 
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Повратак је био организован 11.6.2017. истим аутобусом којим смо дошли на Копаоник. Кренули смо у 
12 часова, у Нови Сад смо стигли у 19 часова испред Железничке станице.  
Боравак на Копаонику је протекао без здравствених проблема. 
 
Oствареност циљева: 

1. Утврђивање везе живе и неживе природе 

2. Упознавање са легендама из околине Копаоника 

3. Упознавање са животом људи некад и сад 

4. Утврђивање мера за дужину 

5. Развијање осећаја за заштиту животне средине. 

3.3.2.12. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ДЕКОРАЦИЈУ И УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

школска 2017/2018. година 

 
Ивана Мали-Вукелић, координатор тима 

Милица Бугарски, наставник француског језика 

Јелена Стојшин – наставница физике 

Вишња Лукић – учитељица 

Реализовани програми 

 
1. Школа је током целе школске године тематски декорисана у складу са актуелним празницима, почевши 

са Ноћи вештица, а потом Божићном празницима. У другом полугодишту, уследило је декорисање у 
складу са Даном заљубљених, пролећем и Ускршњим празницима.  

2. У сваком тренутку у току школске године на зидовима школе били су окачени радови ученика урађени на 
часовима и секцијама.  

3. Током септембра 2017. школа је декорисана на тему јесени. Одржана је Јесења изложба радова ученика 
нижих разреда. 

4. У октобру, ученици нижих разреда су осликали и декорисали зидове својих учионица, док су ученици 
петог разреда осликали зидове трпезарије. 

5. Уочи Ноћи вештица, школа је декорисана пригодним украсима и радовима. 
6. Током децембра 2017. године одржала се Новогодишња изложба радова ученика, као и декорисање 

школе у складу са божићним и новогодишњим празницима. 
7. Уочи Дана заљубљених 14. фебруара 2018. ученици су декорисали школу мотивима Дана заљубљених. 
8. У марту 2018. ученици четвртог разреда су декорисали „Зид позитивних мисли“ на ком су качили своје 

позитивне поруке. Циљ јесте декоративно уређење простора, али и неговање позитивности и оптимизма. 
9. Уочи пролећа, школа је уређена одговарајућом декорацијом. 
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10. 29. марта 2018. године, успешно је организован традиционални Пролећни вашар. Ученици су на вашару 
продавали своје рукотворине, радове. Вашар је хуманитарног карактера те је део новца отишао у 
добротворне сврхе. Циљ организовања вашара јесте неговање предузетничког духа као и развој 
креативности код ученика. 

 
Координатор Тима: Ивана Мали-Вукелић  

3.3.2.12. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА И МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ЗА ШКОЛСКУ 
2017/2018.ГОДИНУ 

 
Чланови Тима: 

Kатарина Марковић – координатор Тима, наставница енглеског језика 
Милица Бугарски – наставница  француског језика 
Бранка Карагић – наставница српског језика 
Јелена Здравковић – учитељица  
Ивана Вукелић Мали-наставница ликовне културе 
 

Реализовани програми 

1. Посета Цветној пијаци 22. септембра на платоу испред Спенса. Циљ посете је куповина цвећа за школу.  
2. Посета Филозофском факултету у оквиру Европског дана језика, септембар 2017. (26. 9. 2017.) Циљ посете: 

упознавање ученика са језицима који се говоре како у Европи, тако и шире, као и рад на толеранцији и 
разумевању разлика између разних језика и народа. 

3. Посета Ноћи истраживача 29. септембра у тржном цетру Биг, за ученике старијих разреда. Циљ посете: 
рад на развијању истраживачког духа ученика.  

4. Обележавање Дечје недеље, октобар 2017. (Од 2. до 6. октобра 2017.) Циљ је освешћавање деце по 
питању дечјих права, као и развијање међугенерацијске солидарности. 

5. Одлазак на Новосадску јесен, октобар 2017. (26. 10. 2017.) Циљ посете је упознавање са врстама и 
начином селидбе  птица селица. 

6. Прослава Дана школе, 18. октобар 2017. (Излет и спортске игре у Каменичком парку, 18. 10. 2017.) Циљ 
оваквог обележавања Дана школе, јесте неговање тимског као и здравог такмичарског духа. 

7. Школски маскенбал и радионице за Ноћ вештица. (31. октобар 2017.) Циљ обележавања Ноћи вештица је 
превасходно забавног карактера, али током радионица деца се упознају са обичајима земаља у којима се 
говоре језици који се уче у школи. 

8. Посета Удружења птичара нашој школи 9. новембра. Циљ је рад на радионици по питању образовања 
деце из области оринтологије. 

9. Изложба “Вуков кутак” 10. новембра у организацији чланова секције “Читалићи”, са циљем ближег 
упознавања са ликом и делом Вука Стефановића Караџића.  

10. Обележавање Светског дана љубазности ( 13. новембар 2017.) Циљ је неговање лепог понашања и 
љубазности. 

11. Посета Ликовној колонији 16. новембра са циљем учествовања на такмичењу ученика 2, 3. и 4. разреда.  
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12. Учествовање на радионици Роботике 7. децембра за девојчице 4. и 5. разреда. Циљ посете је 
охрабривање девојчица да се баве роботиком.  

13. Посета Народној скупштини 8. децембра, са циљем упознавања ученика са значајем и радом Скупштине. 
14. Организовање приредби за крај првог полугодишта, децембар 2017. (Организовано у оквиру пројектне 

недеље 18. – 22. децембра 2017.)  
15. 21. децембра посета Факултета техничких наука -Макетарница. Циљ је креативна презентација производа 

пројекта. 
16. Посета ОШ “Петефи Шандор” 25. децембра, ради учествовања на радионици “Дигитална географија”. 

Циљ је представити ученицима да се сваки предмет може испредавати помоћу савремених технологија. 
17. Обележавање Дана Светог Саве ( 27. јануар 2017.) Циљ: упознавање са ликом и делом Светог Саве. 
18. Посета Салону књига, фебруар 2018. (није реализовано) 
19. Обележавање Дана заљубљених ( 14. фебруара 2018.). Циљ је неговање другарских односа између 

ученика. 
20. Обележавање Дана матерњег језика (21. фебруар 2018.). Циљ је неговање правописа и културе 

изражавања на матерњем језику, као и развијање свести о мултикултуралности и постојању различитих 
званичних језика на територији Војводине. 

21. Посета гимназији “Јован Јовановић Змај”. Циљ је учествовање на радионици “Лавиринт знања”, који 
организују ученици те школе. 

22. Одлазак на представу “Ми деца са станице Зоо” ученика 7. и 8. разреда 5. марта у Београду. Циљ посете је 
културно уздизање ученика.  

23. Посета Новосадском пролећу (22.  март 2018.) Циљ посете: упознавање са различитим врстама биљака и 
начином њиховог узгоја.  

24. Учествовање на Окружном такмичењу из “Читалића”, 24. марта.  
25. Пролећни вашар 29. марта. Ученици су продавали своје рукотворине. Циљ вашара је рад на развитку 

предузетништва код ученика, али и скупљање новца у хуманитарне сврхе.  
26. Посета Фестивалу луткарства основних школа, март 2018. (није реализовано) 
27. Одлазак на Сајам образовања, март 2018. Циљ је упознавање деце са понудом средњих школа. 
28. Опера за децу "Чаробна шума" у Новосадском позоришту у извођењу ученика средње музичке школе 

"Исидор Бајић". (16. 3. 2018.) Циљ је неговање културе одласка у позориште. 
29. Одлазак на Ускршње чаролије , март-април 2018. 
30. Посета “Ноћи биологије” 20. априла на ПМФ-у, са циљем учествовања на радионицама.  
31. Обележавање Дана планете Земље ( 22. април 2018.) Циљ је неговање еколошке свести. 
32. Обележавање Дана књиге (23. април 2018.) Циљ је неговање читалачке културе. 
33. Дан отворених врата одржан је 26. априла. Циљ је упознавање будућих ученика ПОШ “Тврђава” са 

школом, наставницима и будућим другарима.  
34. Посете Музеју Војводине и Градској библиотеци 10. маја. Циљ посета је културно уздизање ученика.  
35. Посете  галерији “Павла Бељанског” 16. и 18. маја. Циљ је учествовање на радионицама “Поверење у 

сопствене снаге” и “Истражујмо  уметност”. 19. маја Ноћ музеја и учешће у радионици Уметност ван 
музеја. 

36. Одлазак на Фестивал науке, мај 2018. (22. 5. 2018.) Циљ је упознавање деце са различитим наукама, као и 
учествовање на различитим креативним радионицама из области науке 

37. Организовање завршних приредби за крај школске године, јун 2018. (Организовано у оквиру пројектне 
недеље од 28. маја до 1. јуна 2018.) Циљ је креативна презентација производа пројекта. 
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Координатор Тима: Катарина Марковић.      

3.3.2.13. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ХИГИЈЕНУ ШКОЛЕ ШКОЛСКА 2017/2018 

 
Главни задатак Тима за хигијену и ове школске године био је подстицање запослених у школи и ученика 
на одржавање уредности школе. Уредност и хигијена целе школе задатак је свих запослених и свих 
ученика. 

Током школске 2017/2018. године Тим за хигијену је пратио стање у школи што се тиче уредности и у 
складу са ситуацијама доносио нова правила и редовно обавештавао колеге и ученике о томе које су им 
обавезе што се тиче хигијене школе. 

Тим за хигијену је редовно подсећао колеге на правила коришћења заједничких просторија и прибора. 
Сваки наставник је дужан да остави за собом уредну учионицу, радно место у зборници, као и кухињу и 
тоалет. 
 
Настављена је пракса ученичких дежурства у трпезарији. Направљен је нови план за сваки дан у 
недељи. Сваки ученик једном недељно има задужење у трпезарији да почисти и расклони након ручка 
и ужине. Циљ је развијање радних навика ученика и свести о хигијени заједничких просторија. 
 
У школским кабинетима виших разреда уведена су ученичка задужења. Сваки разредни старешина 
одређује задужења сваког ученика из свог разреда. На вратима учионицa налазе се листићи, и 
наставници су дужни да провере уредност учионице након часа и упишу плус или минус у зависности од 
тога да ли је ученик испунио своју обавезу или не. Уколико ученици не испуне своје обавезе, наставник 
је дужан да после свог часа среди учионицу како би наредни наставник имао спремну учионицу за рад. 
 
Договорено је да се све ствари, које ученици не одложе у свој ормарић, однесу у посебну кутију 
„изгубљено-нађено“ у зборници. Када ученик дође по изгубљени уџбеник или свеску, мора да одговори 
тачно на три питања како би добио назад своје ствари. Циљ је развијање свести код ученика о 
адекватном одлагању ствари. 
 
У школи се налазе кутије за рециклажу папира, те су ученици и школски кадар дужни да непотребне 
папире одлажу у кутије за рециклажу уместо у корпу за отпатке. Циљ је развијање еколошке свести код 
одраслих и код деце. 
 
Услед константне немарности неколицине запослених, у току другог полугодишта, јавила се потреба за 
пооштравањем мера. Уведена су редовна прегледања свих учионица након наставе, као и евиденциона 
листа у коју је сваки наставник дужан да се упише након одржаног часа. Сваком наставнику или учитељу 
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који остави неуредну учионицу директорица школе скида 10% од плате. Циљ оваквих мера јесте 
подстицање колега на заједничко одржавање хигијене школе. Брига сваког учитеља и наставника је 
важна зато што се и деца угледају на одрасле, те је неопходно да свако у школи буде адекватан узор. 
 
Чланови тима: Тамара Томић, Јелена Хорватски и Милица Бугарски 
 

3.3.2.14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ТАКМИЧЕЊА 

o У току школске 2017/18. године одржана су школска такмичења из следећих предмета: 

 Математика за ученике старијих разреда 
 Математика за ученике нижих разреда 
 „Мислиша“ 
 Српски језик за ученике старијих разреда и Књижевна олимпијада 
 “Читалићи” за ученике од I до VI разреда 
 “Читалићи” за ученике VII до VIII разреда 
 Историја 
 Биологија 
 Техничко и информатичко образовање 
 Информатика 

Такмичења су одржана у предвиђеним терминима, а успеси ученика су следећи: 
Математика:  

o На школско такмичење из математике за ученике од V до VIII разреда изашло је шест 
ученика (по један ученик из V, VI и VIII разреда и три ученика из VII разреда). На 
општинско такмичење пласирао се ученик VI разреда В.Б. 

o На школско такмичење из математике за ученике нижих разреда изашло је четири 
ученика из III разреда и шест ученика из IV разреда – укупно десет ученика. На општинско 
такмичење пласирала се ученица III разреда Г.Б. 

Мислиша: 
o На такмичење „Мислиша“ изашло је 36 ученика од којих је три ученика 2. разреда 

освојило похвале. 

Српски језик: 
o На школско такмичење из српског језика изашли су ученик VI М.И. и ученица VII А.Д. и 

пласирали се на следећи ниво, а на Књижевну олимпијаду изашла је једна ученица VIII 
разреда М.М,  која се исто пласирала на општинско такмичење. 

o На школско такмичење “Читалићи” за ученике од I до VI разреда изашло је 39 ученика. На 
општинско такмичење су се пласирали:  

 ученици I разреда: Л.Б.К, У.Ђ,  
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 ученици II разреда: Н.П, М.К, Т.Б, Н.Џ, Н.Ц , Н.Г, С.Т,  
 ученици III разреда: Г.Б, Д.М, Л.П, К.Р,  
 ученици IV разреда: С.И, В.Ч, А.И, Г.П, М.С,  
 ученици V разреда: Ј.Ђ, А.Ђ, Р.Д, Н.Ц,  
 ученици VI разреда: В.Б, Д.Б, М.Ј, М.И. 

o На школско такмичење “Читалићи” за ученике од VII до VIII разреда изашло је 16 ученика. 
На општинско такмичење су се пласирали: 

 Ученици VII разреда: М.Т, А.Д, С.С, В.В, А.Ш, О.Л.Ј, М.Ђ, 
 Ученици  VIII разреда: М.М, Т.П, Г.Б. 

Историја: 
o На школско такмичење из историје изашло је пет ученика из петог и један ученик из 

шестог разреда. На општинско такмичење су се пласирали: 
 ученици V разреда: Ј.Ђ, А.Ђ, Р.Д, А.Б. 
 ученик VI разреда: М.И. 

Биологија: 
o На школско такмичење из биологије пријавило се четворо ученика из петог разреда, 

четворо ученика из шестог разреда и петоро ученика из осмог разреда. 
o На општинско такмичење су се пласирали:  

 ученици V разреда: Ј.Ђ, А.Ђ, Р.Д. 
  ученици VI разреда: В.Б, Д.Б. и М.Ј. 
 Ученици VII разреда: С.С, Л.И, М.Ђ. 

Техничко и информатичко образовање: 
o На школско такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један ученик 

VIII разреда Г.Б. и пласирао се на општински ниво такмичења. 

Информатика: 
o На школско такмичење из информатике изашао је један ученик VI разреда М.И. и 

пласирао се на општински ниво такмичења. 

 
 
ОПШТИСКИ НИВО ТАКМИЧЕЊА: 

o Општинско такмичење из „Читалића“ је одржано у ОШ „Доситеј Обрадовић“, 21.02.2018. у 
Новом Саду.   

 На окружно су се пласирали следећи ученици : И.А. (IV разред), М.И. (VI разред), 
М.Т. (VII разред), А.Д. (VII разред)  и Т.П. (VIII разред). 

o Општинско такмичење из математике је одржано у ОШ „Соња Маринковић“, 24.02.2018., 
у Новом Саду. Нико од ученика се није пласирао на окружно такмичење. 
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o Општинско такмичење из биологије одржано је у ОШ „Душко Радовић“, 17.03.2018., у 
Новом Саду. На окружно такмичење пласирао се В.Б, ученик VI разреда. 

o Општинско такмичење из историје је одржано у ОШ „Соња Маринковић“, 17.03.2018., у 
Новом Саду. На окружно такмичење пласирао се М.И. ученик VI разреда. 

o Општинско такмичење Књижевне олимпијаде одржан је у ОШ „Ђура Јакшић“ у Каћу, 
10.03.2018. године. На такмичење је изашла једна ученица VIII разреда М.М. и пласирала 
се на окружни ниво. 

o Општинско такмичење из српског језика и књижевности одржано је у ОШ „Јован Дучић“, 
24.03.2018., у Новом Саду. На окружно такмичење пласирали су се М.И. (VI разред) и А.Д. 
(VII разред). 

o На општинско такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један 
ученик VIII разреда Г.Б. и пласирао се на окружни ниво такмичења. Такмичење је одржано 
10.03.2018. године у ОШ „Јожеф Атила“. 

o На општински ниво такмичења из информатике изашао је један ученик VI разреда М.И. и 
пласирао се на окружни ниво такмичења. Такмичење је одржано у СШ „Јован Јовановић 
Змај“ у Новом Саду. 

 
ОКРУЖНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА: 

o Окружно такмичење из „Читалића“ одржано је 23.03.2018. у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у 
Сремској Каменици. На републичко такмичење пласирао се М.И. ученик VI разреда. 

o Окружно такмичење Књижевне олимпијаде одржано је у ОШ „Алекса Шантић“ у 
Степановићеву у 22.04.2018. године. Ученица VIII разреда М.М. се није пласирала на 
следећи ниво такмичења. 

o На окружном такмичењу из биологије, одржаном 21.04.2018., ученик VI разреда В.Б. 
освојио је треће место. 

o На окружно такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један ученик 
VIII разреда Г.Б. и пласирао се на републички ниво такмичења. 

o На окружни ниво такмичења из информатике изашао је један ученик VI разреда М.И. 
Такмичење је одржано 21.04.2018. године у СШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду. Од 
90 ученика који су учествовали на такмичењу наш ученик се пласирао на 30. место. 

 
РЕПУБЛИЧКИ НИВО ТАКМИЧЕЊА: 

o На републичком такмичењу из “Читалића”, које је одржано 19.05.2018. у Алексинцу, 
ученик VI разреда М.И. је освојио треће место. 

o На републичком такмичењу из српског језика и књижевности које је одржано 26.05.2018. 
године у Тршићу, ученица VII разреда А.Д. освојила је друго место. 
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o На републичко такмичење из техничког и информатичког образовања изашао је један 
ученик VIII разреда Г.Б. Такмичење је одржано 11-12.05.2018. године у ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ у Вршцу. 

 
 
ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА И СМОТРЕ: 

o Такмичење за најбољу дечију карикатуру одржано је у мају месецу у Тителу. Освојена 
места су следећа: Л.П. (III разред) треће место, М.Т. (VII разред) друго место. 

o Републичка смотра ученичког ликовног стваралаштва одржана је 02.06.2018.године. На 
смотри су учествовали следећи ученици: Н.Ц. (II разред), Г.П. (IV разред), Ј.Ђ. (V разред) и 
С.И. (VIII разред). 

Гордана Милошевић , Санела Пуљиз 

3.3.2.15. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. 
ГОДИНИ 

 
Извештај Тима је састављен 25.06.2018. године са почетком у 12.00 часова. Састанак је завршен у 

13.00 часова. Састанку су присуствовали сви чланови.     

Школске 2017/2018. године у програм професионалне оријентације је био укључен седми и осми 
разред наше школе. Поједине радионице су реализоване на часовима грађанског васпитања и 
одељенског старешине.  

У сарадњи са ПЕПСИ службом организована су тестирања за професионалну оријентацију 
ученика осмог разреда током првог полугодишта. На основу резултата који су предочени Јелени 
Хорватски, одељенском старешини осмог разреда и осталим члановима Тима, организоване су и 
остварене следеће посете: 

- Посета Гимназији ,,Смарт”, 11.12.2017. године.  
- Посета Сајму образовања у Новом Саду, 09.03.2018. године, на којем су се ученици информисали о 

смеровима које нуде различите средње школе.  
- Посета БИТ средњој школи, 16.03.2018. године, којој је претходила презентација БИТ средње школе 

у просторијама наше школе. 
- Посета Средњој стручној школи у Новом Саду, 07.05.2018. године. 
- Посета Дану отворених врата Гимназије ,,Исидора Секулић“, 10.05.2018. године. 

Током ових посета ученици су имали прилике да се информишу са понудом и радом наведених 
школа.  

За ученике осмог разреда су организовани часови припрема за полагање мале матуре који су 
започети у октобру месецу 2017. године и завршени у јуну 2018. године.  
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Тим је током целе школске године био на располагању ученицима за сва питања у вези са 
одабиром средње школе и будуће професије. 

Записник водила Јелена Хорватски                                                                   

3.3.2.16. ИЗВЕШТАЈ  ТИМА  ЗА ЕУ-ПРОЈЕКТЕ  2017/2018. 

 

Чланови тима  :  

Саша Павловић- Наставник Географије и Грађанског васпитања 
Драган Ковачевић- Наставник Енглеског језика 
Санела Пуљиз – Наставница Историје 
Ивана Мали Вукелић – Наставница Ликовне културе-координатор 

Први састанак тима одржан је 04.09.2017. у 16:00 часова,присуствовали су сви чланови тима. 

1.Динамика и развој предлога пројеката за 2017/2018.годину  

Септембар -Договерен и усвојен предлог развоја Европског пројекта сарадње малог обима 2018.Година 
Културног наслеђа. Развој и разрада пројектне идеје „ SMALL TOWN STORIES “ 

2.Пријаве , семинари и конкурси 

20.10.2017. – Учешће на семинару /Програм Креативна Европа-Нови конкурс за Културно наслеђе 

                          АНТЕНА  Деск Креативна Европа – Србија,Београд 

Развој пројекта и прикупљање потребне конкурсне документације за позив Европски пројекти сарадње 
2018.година Културног наслеђа. 

Други састанак тима одржан је 06.11.2017. у 16:00 часова,присуствовали су сви чланови тима 

Новембар – Развој Европског пројекта сарадње малог обима 2018. /Позиви за партнерство упућени 
бројним организацијама 

18.12.2017. - Учешће на семинару /Last check – Деск Креативна Европа – Србија,Београд 

Склопљена партнерства са две организације  1.European institute for local development ELID –Greek 

                                                                                      2.Fortress of culture – Šibenik – Croatia 

У партнерским преговорима и припреми потребне документације за конкурсну пријаву Европског 
пројекта сарадње малог обима 2018. Договорено је да организација ELID буде лидер пројекта,због 
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обима документације и употпуњавања on-line пријаве чека се расписивање следећег позива а у току је 
развој даље успешне сарадње са парнерима . 

 
3.4.  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 
3.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА за школску 2017/2018. годину 

 
Школски педагог је обављао своје послове и радне задатке у складу са Правилником о програму свих 
облика рада стручних сарадника, као и планом и програмом рада педагога за 2017/2018. годину, по 
одређеним областима. 
 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ 
РЕЗУЛТАТА 

 
Педагог је учествовао у састављању Годишњег плана рада за нову школску годину. У оквиру ГПРШ 
налази се и програм рада педагога, како по областима – тако и по месецима. Педагог је кординисао 
радом тима за самовредновање школе. Учествовао у раду актива за развој школског програма, као и 
пратио реализацију развојног план школе за текућу школску годину. 
Педагог је пратио реализацију редовне наставе појединих наставних предмета путем увида у ес-
дневник, као и посетом појединим наставним часовима. Педагог је био члан тима за додатну подршку и 
учествовао је у изради педагошког профила ученика за  ИОП-1. 
Успех ученика, као и њихово владање праћени су на крају сваког класификационог периода, након чега 
су предлагане одговарајуће мере. 
Континуирано су прегледани глобални и оперативни планови рада, као и матичне књиге на крају 
школске године. 
Учествовао је у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама 
(Саветовалиште за младе). Учествовао је у планирању набавке стручне литературе и у набавци 
дидактичког материјала и наставних средстава. 
Праћена је реализација васпитно-образовног рада и систематски је праћен и вреднован образовно-
васпитни, односно наставни процес, као и развој и напредовање ученика. Педагог је учествовао у 
праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика. 
Радио је на развијању и примени инструмената за самовредновање одабране области и пратио је и 
вредновао примену мера индивидуализације и индивидуални образовни план. 
Праћени су успех и владање ученика на класификационим периодима, и предлагане су мере за њихово 
побољшање. Анализирани су узроци школског неуспеха ученика и предлагана су решења за 
побољшање школског успеха. Праћен је и успех ученика у ваннаставним активностима, такмичењима. 
 

2. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД СА 
НАСТАВНИЦИМА 
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Педагог је посећивао и анализирао часове редовне наставе и давао је предлоге за њихово унапређење. 
Праћени су ефекти пројектне и тематско планиране наставе у свим разредима, као и ефикасност нових 
организационих облика рада. На почетку школске године педагог је сарађивао са наставницима при 
изради ИОП-а. Пружана је стручна помоћ наставницима на унапређивању квалитета васпитно-
образовног рада, односно наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода 
и облика рада (уз проучавање програма и праћење стручне литературе). 
Педагог је посетио часове редовне наставе како код млађих, тако и код старијих разреда. Свим 
наставницима педагог је давао основне смернице при сачињавању глобалног и плана рада, а помагао 
им је и у вези имплементације образовних стандарда. Пружана је помоћ наставницима на 
конкретизовању и операционализовању циљева и задатака васпитно-образовног рада. Праћени су 
начини вођења педагошке документације наставника. Пружана је помоћ наставницима у осмишљавању 
рада са ученицима којима је потребна додатна подршка (ученицима са тешкоћама у развоју). Педагог је 
упућивао наставнике на педагошку литературу ради бољег и прецизнијег избора наставних облика, 
метода и средстава рада. Педагог је константно током школске године сарађивао са директором школе 
у вези са радом стручних већа, спровођењем истраживања (социометрија ученика и наставника), 
упитника и анкета, посете часовима и њихове анализе, посете просветног инспектора итд. 
 

3. РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 
Током школске године праћени су: школски успех, напредовање и развој, као и владање свих ученика. 
Праћена је и оптерећеност ученика током школске године и радило се на стварању оптималних услова 
за школски рад ученика. 
Вођени су саветодавни разговори са ученицима који су имали одређених проблема, као што су слабе 
оцене, лоше владање, нерад, ометање часова итд. Заједно са наставницима и родитељима-
старатељима педагог се укључивао при предузимању одговарајућих васпитних мера. 
 
 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 
Педагог је пружао саветодавну помоћ родитељима у васпитном раду са децом, најчешће у вези метода 
успешног учења али исто тако било је и саветодавног рада са родитељима чија деца имају одређених 
проблема, где је заједнички покушавано да се пронађу најприхватљивија решења. 
Пружао је подршку родитељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу и проблемима у понашању. 
Упознавао је родитеље и старатеље са важећим законима, конвенцијама, протоколима о заштити 
ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој ученика 
у циљу представљања корака и начина поступања установе. 
 

5. ИСТРАЖИВАЊЕ ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ 
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Педагог је радио на истраживањима педагошке праксе и спроводио истраживања,  анкете, статистичке 
обраде података и евалуације у сврху унапређења В-О праксе, самовредновања.  

6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 
 
Сарађивао је са директором на истраживању социометрије код ученика свих разреда, као и 
социометриско истраживање запослених. Сарађивао је са директором и стручним сарадницима у 
оквиру рада стручних тимова и комисија, као и ради редовне размене информација, рада на 
заједничком планирању активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о 
раду школе, рада на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке 
документације у установи, у циљу јачања наставничких и личних компетенција. 
Педагог је био члан педагошког већа школе и учествовао је у раду тима за самовредновање, тима за 
заштиту ученика од насиља и развојно планирање (рад на имплементацији новог РПШ). Учествовао је у 
раду педагошког колегијума, педагошких већа и стручних актива за развојно планирање, 
самовредновање и развој школског програма. 
 

7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

 
Члан Педагошког друштва Србије и Подружнице педагога јужнобачког округа. 
Усавршавање похађањем акредитованих семинара, континуираном разменом искуства и сарадњом са 
другим педагозима и стручним сарадницима у образовању. 
Континуирано праћење информација од значаја за образовање и васпитање у штампи и на интернету. 
Учествовање у раду стручних друштава, органа и организација, сарадња са општинском канцеларијом 
за младе и другим удружењима грађана и организацијама које се баве програмима за младе, као и 
сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве унапређивањем положаја ученика и 
услова за раст и развој. 
 

8. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Вођена је евиденција о раду са наставницима, ученицима и родитељима, као и о истраживачком раду 
педагога. 
Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне податке о ученицима 
обављано је у складу са потребом очувања приватности ученика и родитеља. 
Израђени су, припремани и чувани протоколи и чек листе за праћење наставе и васпитних активности 
на нивоу школе. 
На крају године је састављен и годишњи извештај о раду педагога. 
Педагог је учествовао у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма 
васпитно-образовног рада (програма стручних органа и тимова, превентивних програма, рада 

http://www.tvrdjava.edu.rs/


Приватна основна школа „ТВРЂАВА“ 
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;  

email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs 

 

 

120 

 

педагошко-психолошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење 
рада стручних актива, тимова). 
 
 

3.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА за школску 2017/2018. годину 
 
У  току школске 2017/2018. године психолог школе је реализовала многобројне активности с циљем 
унапређивања васпитно образовног рада са децом. 

 
I 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Психолог је учествовала у у изради концепције и координацији послова при изради Годишњег  
програма рада школе. Реализовала је и све активности предвиђене и планиране у оквиру програма 
рада. То су:  
Учешће у годишњем планирању и програмирању: 
 
 

- годишњег програма рада психолога 

- месечних планова рада психолога; 

- израда предлога посебних програма 

а) програма интензивирања васпитног деловања у школи, 
б) програма сарадње породице и школе, 
в) учешће у изради педагошких профила и  ИОП-а. 
г) израда Извештаја и Плана рада Тима за заштиту деце од насиља, Стручног тима за ИО. 
 

Организација педагошко - психолошког рада школе: 
- припрема материјала за испитивање зрелости деце при поласку у школу, организација 

тестирања и формирање нових одељења. 

- Периодичне процене когнитивних карактеристика и способности деце од 1-7. разреда 

 
Праћење и вредновање рада школе: 

- праћење ефикасности свих горе наведених облика рада; 

- посете часовима 

а) у 1. разреду, у циљу праћења прилагођавања ученика школској средини и захтевима, 
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б) у 5. разреду, у циљу праћења прилагођавања ученика предметној настави и затевима, 
в) у одељењима у којима се јављају тешкоће у учењу и владању, 
г) посета ЧОС и реализација ЧОС-ова  ради праћења реализације васпитних циљева и задатака, 
д) у циљу праћења унапређивања наставе и рада наставника-почетника, и 
 
- праћење образовно-васпитног рада у продуженом боравку 

- праћење рада Ђачког парламента и Вршњачког тима 

- праћење напредовања деце са посебним потребама и сметњама у развоју. 

- Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја. 
 

II 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА  
 
Планиране активности у оквиру ове области су потпуно реализоване.  Психолог је реализовала следеће: 

 
1. Упознавање стручних актива и одељенских већа са резултатима испитивања, проучавања и 

истраживања. 
2. Рад на идентификовању даровитих ученика као и оних са сметњама у развоју или са проблемима 

у учењу и емотивном функционисању уз предлагање корективних мера (откривање узрока 
проблема и стручна помоћ у превазилажењу истих; укључивање у израду ИОП-а и ПП-а за децу 
где постоји потреба за тим). 

3. Праћење и вредновање примене  мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана 
за децу, 

4. Подстицање развоја мотивације за рад и учење код ученика (посебно унутрашње мотивације). 
5. Посете часова а нарочито у одељењима где се јављају проблеми у учењу и владању. 
6. Помоћ наставницима у изградњи бољих односа и комуникације са ученицима. 

 
 

Сарадња са одељенским старешинама: 
1. Пружање помоћи на упознавању, подстицању и праћењу свих компоненти развоја личности 

ученика (физичког, интелектуалног, моралног, емоционалног, социјалног и професионалног). 
2. Откривање узрока поремећаја понашања појединих ученика или групе деце и предузимање 

одговарајућих психолошких мера. 
3. припремање тема за реализацију ЧОС-ова, као и предлоге радионица на ЧОС-овима 
4. Припрема предлога за реализацију активности с циљем креирања толерантних односа у 

одељењу ( за разредне старешине од трећег до седмог разреда). 
 

III 
РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
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Рад са наставницима је био интензиван током целе школске године. Најинтезивнија сарадња је 
остварена са учитељицом првог разреда, као и са разредним старешином петог разреда. Са свим 
наставницима који у одељењу имају ученика са одређеним тешкоћама остварена је сарадња у вези 
развијања мера индивидуализације и пружања помоћи приликом израда педагошких профила и ИОП-а 
(по потреби). 
 Психолог је редовно посећивала часове наставника. 
 

IV 
РАД СА УЧЕНИЦИМА 

КОРЕКТИВНИ  И ПСИХОТЕРАПИЈСКИ РАД РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 

 Oвај рад се реализује са ученицима који имају тешкоћа у савладавaњу наставног градива и у погледу 
опште социјалне уклопљености. Оваква деце се уочавају при упису у први разред, али и касније. С друге 
стране, има ученика са такозваним поремећајима у понашању, као и са хиперкинетским синдромом, те 
је било неопходно организовати и рад са њима.  
У терапијском раду Проблеми који су такође били приметни су: дисграфија и лош квалитет рукописа код 
млађих ученика, а код старијих проблем  успостављања квалитетних међуљудских односа како са 
наставницима тако и са ученицима.  

V 
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 
1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за упознавање детета, 

односно ученика и праћење његовог развоја,  

2. Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима деце, односно ученика који имају различите 

тешкоће у развоју, учењу и понашању,  

3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о психолошким 

карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког 

образовања родитеља,  

4. Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше повреду правила 

понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад,  

5. Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке деци, која се школују по 

индивидуалном образовном плану,  

6. Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике своје деце које указују на 

њихове изузетне способности и сарадња на пружању подршке у проналажењу различитих могућности 

подстицања и усмеравања њиховог општег и професионалног развоја,  
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7. Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима, односно старатељима деце, 

односно ученика 

VI 
 РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 
 

  Психолог је редовно организовала заједничке састанке са директором школе у вези разговора са 
родитељима ученика који имају одређене тешкоће. Директор, психолог и разредне старешине су у 
сарадњи са Тимом за заштиту деце од насиља организовали активност: „Посредовање у сукобима 
између деце“. Медијација је у свим случајевима успешно реализована и дала је резултате у 
успостављању квалитетнијих, толерантнијих односа између ученика.  
Психолог је редовно учествовала у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао 
наставника. 
Психолог је континуирано размењивала, планирала и усаглашавала заједничке послове са педагогом 
школе. 

VII 
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 
Заједно са педагогом школе и осталим члановима Стручног тима за ИО, психолог је помагала 
наставницима у реализацији индивидуализованог начина рада и изради педагошких профила за све 
ученике којима је модификација стратегија рада неопходна.  
Психолог је активно учествовала у ради Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. 
Заједно са координаторком тима и директором школе, учествовала је у неколико разговора са 
родитељима ученика с циљем решавања проблема комуникације између деце. Током целе школске 
године припремала је корисне материјале за наставнике који могу да им помогну у унапређивању рада 
са ученицима са одређеним тешкоћама. 

 
VIII 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

  Психолог је редовно водила евиденцију о: 
 

1.  Сопственом раду у следећој документацији: дневник рада психолога и  евиденција о раду са 
дететом -психолошки досије ( картон)  ученика, 

2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима,  психолошким 
тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и др, 

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 
психолога, 
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4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне податке о 
деци, односно ученицима, 

5. Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем  у активностима 
струковног удружења ( Друштво психолога Србије), похађањем акредитованих семинара, похађањем 
симпозијума, конгреса и других стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим 
психолозима у образовању. 
 Током протекле школске године успешно су остварени постављени циљеви који се односе на 
праћење индивидуалних карактеристика деце, разговоре са родитељима и наставницима, кроз чију 
сарадњу су комплетније сагледани аспекти дечијих потенцијала и могућност за школским напретком. 
 У наредном периоду планирана је већа усмереност ка деци нижег школског узраста у циљу 
сагледавања специфичности у развоју, те превенцији и раном откривању сметњи у учењу. 
 

3.4.3. ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ 
 
Послове библиотекара обављала је наставница српског језика Бранка Карагић. 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

● перманентно је праћена издавачка делатност и на основу тога и доступних средстава прављени 
су планови набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне 
сараднике 

 
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

● учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања установе 
● одабирана је и припремана литература и друга грађа за разне образовно-васпитне активности 
● константно је пратила издавачку делатност и била упознат са изласком нових књига из штампе, 

читала је приказе, рецензије, критике и на основу тога унапређивала фонд библиотеке  стручном 
литературом и књигама за ученике 

● набављала књиге, часописе и стручни литературу 
● испитивала читалачка интересовања разговором са ученицима и наставницима 

 
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

● у сарадњи са наставницима континуирано је вршен рад на промоцији читања 
● одржавани су часови у школској библиотеци 
● коришћени су ресурси библиотеке у процесу наставе 
● постојала је континуирана сарадња са наставницима око реализације годишњег плана обраде 

лектире и коришћења наставничко-сарадничког дела фонда библиотеке 
● наставници су редовно обавештавани о новим књигама, приручницима и садржајима стручних 

часописима усменим путем 
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● организован је упис у чланство Градске библиотеке 
 
4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

● сви ученици су уписани у чланство библиотеке 
● ученици су обучавани за самостално коришћење библиотечког фонда и материјала: правила 

коришћења, организација фонда, увођење у начин и метод индивидуалног и групног 
истраживања у извршавању наставних и ваннаставних задатака (коришћење речника, лексикона, 
енциклопедија, библиографија, стручне литературе из појединих области, спискова литературе у 
књигама, фуснота) 

● упознати су са деловима књиге (садржај, импресум, индекс, хрбат књиге)  
● упознати су са творцима књиге (аутор, уредник, технички уредник, коректор, лектор) 
● упућивани су у функцију каталога и упознати са начином њиховог коришћења на организованим 

часовима ( у току слободних активности) 
● издаване  су књиге ученицима и пружана помоћ при избору књига, разговарано је са њима о 

прочитаном и упућивани су на читање критика и студија о делима 
● пружана је помоћ ученицима у припреми и обради задате теме 
● пружана је помоћи код учења ван наставе и усвајању метода самосталног рада на тексту и 

другим материјалима 
● одржани су часова на којима су се вршили прикази и популаризација књига за одређени узраст 
● рад са Клубом читалаца школе: деца која воле читање су подстицана да још више читају, а она 

која су неодлучна да заволе књиге, 
 
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

● Сарадња са родитељима је реализована у току целе школске године приликом долазака 
родитеља у школску библиотеку 

 
6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

● сарадња се одвијала током целе школске године консултовањем око набавке књижне грађе и 
серијских публикација, неопходних за рад директора, стручних сарадника и педагошких 
асистената 

● информисање о набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и 
педагошко-психолошке литературе 

 
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 

● рад се одвијао у школским тимовима  на изради годишњег и развојног плана школе и школског 
програма, на реализацији наставе засноване на истраживању 
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● рад у Тиму за стручно усавршавање и професионални развој 
● учешће, по потреби, у раду Стручног већа матерњег језика и Стручног већа за разредну наставу 

одласком на састанке и активним учешћем, као и сарадња са другим стручним већима, као и 
редовно присуство на наставничким већима 

 
8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

● континуирана сарадња је постојала са Градском библиотеком у Новом Саду 
● организован је упис наставника који желе и ученика првих разреда у чланство Градске 

библиотеке 
● сарадња са просветним, културним и другим установама 

 
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

● вођена је евиденција набавке књига 
● вођено је библиотечко пословање и физичка обрада библиотечке грађе 
● вршена је каталошка обрада књига (1 каталог), вођена инвентарна књига и инвентарисање 
● библиотека је приновљена са 1950 књига: купљено је 550 књига, добијено је на поклон 1400 

 књига 
● вођена је документација о раду школске библиотеке и школског библиотекара 
● континуирано је праћена стручна литература из области библиотекарства као и стручни сајтови  
● вршена је стална набавка стручне литературе за потребе наставе и ваннаставних активности 
● праћене су промене из области обавезне лектире као и нова издања из области природних и 

друштвених наука. 
 
  Ову школску годину можемо оценити као успешну, јер сам успела, заједно са ученицима и другим 

колегама, да испуним готово све циљеве које сам испланирала на почетку године. 

  

  Циљеви који су постигнути су: набавком занимљивих нових  наслова постигнута је већа популаризација 

читања и ученици су радо посећивали школску библиотеку и њу препознали као место које им је 

пријатно и интересантно. У школској библиотеци (али и око ње) ученици су размењивали мишљења о 

књигама, неговали љубав према писаној речи, али и развијали критичко мишљење, проширивали 

знања из многих области и увежбавали читање. Организованим посетама музејима и Градској  

библиотеци заједно са наставницима историје, географије и страних језика, постигнута је корелација 

српског језика са наведеним предметима, што иде у прилог лакшем повезивању градива, квалитетнијем 

учењу, али и развијању лепог укуса, неговању културног наслеђа. Током школске 2017/2018.године 

ученици су учествовали на такмичењу “Читалићи 2017”. Оно има за циљ афирмацију и популаризацију 
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писане речи, литература није строго школског карактера, ученицима пружа више слободе у одабиру 

наслова и вежбање читања, али и разумевање прочитаног, које сматрам једнако важним. 

 
3.5. САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ 

  
3.5.1. Савет родитеља 

 
 За чланове Савета родитеља изабрани су: 

1. Снежана Бачлија Кнох - члан 
2. Бојана Гаћеша - заменик, 
3. Маја Бошкан - члан 
4. Зорица Чикић – члан 
6. Жофиа Шимон Цветићанин - члан 
7. Олгица Балабан – члан 
8. Ели Шосбергер – председник   
9. Вања Петронијевић Хил – члан 

 
Савет родитеља деловао је према посебном програму рада. Одржанe су две седнице у школској години  
Савет родитеља има 8 чланова, по једног представника из сваког одељења. 
Важнија питања којима се бавио Савет родитеља: 

- Упознавање родитеља са Годишњим  програмом  рада школе за 2017/2018. годину. 
- Усвајање Анекса школског програма за школску 2017/18. годину 
- Утврђивање припремљености школе за шк. 2017/2018. Год. 
- Именовање Елија Шосбергера као представника Савета родитеља у свим стручним активима и 

органима школе 
- Усклађивање пословника о раду Савета родитеља са Законом о основама система образовања и 

васпитања који је ступио на снагу 11.10.2017. године 
- разматрање актуелних питања из домена образовно-васпитног рада 
- Доношење одлуке о ученичким екскурзијама и то да ће ученици од 1. до 4. разреда ићи на 

екскурзију на Копаоник у одмаралиште “Машинац” преко агенције “Арка тоурс”, а да ће ученици 
од 5. до 8. разреда ићи на екскурзију на Ђердап 

- Усвајање одлукео избору уџбеника за први и пети разред за школску 2018/19. годину, с обзиром 
да је дошло до промене плана и програма за први и пети разред основне школе 

 
    Председник Савета родитеља 

 Ели Шосбергер 
ИЗВЕШТАЈ РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
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На седници Ђачког парламента одржане 15.9.2017. године у 15 часова у просторијама ПОШ „Тврђава“ 
Петроварадин, Штросмајерова 8. Седници присуствују директор Дина Ђилас, ученици 7. разреда: Миа 
Ђилас, Александар Шосбергер, Вук Вјештица, Соња Стојановић, Павле Бојанић, Огњен Лав Јаковљевић, 
Алиса Илић, и ученици 8. разреда: Матиас Џејмс Хил, Јован Балабан, Никола Сорајић, Гојко Бајић, 
Теодора Паљић, Катарина Векић, Сабрина Иванчић; 
 разредне старешине: Бранка Карагић, наставница српског језика (разредни старешина 7. разреда) и 
Јелена Хорватски, наставница биологије (разредни старешина 8. разреда) и наставник географије, Саша 
Павловић, одговорни наставник за активности Ђачког парламента. 
За чланове Ђачког парламента изабрани су: 

1. Миа Ђилас 

2. Александар Шосбергер 

3. Теодора Паљић 

4. Гојко Бајић, 

На другој седници Ђачког парламента одржаној 13.12.2017. године Представница Ђачког 

парламента Теодора Паљић, упознала је присутне са активностима чланова Парламента у првом 

полугодишту. Ученици виших разреда изабрали су делегате који су били у Скупштини Републике Србије 

на Светски дан детета 20.11.2017. године као учесници у пројекту удружења „Пријатељи деце Србије“ 

под називом „Деца у акцији! Одрасли и деца заједно ка сигурном и безбрижном детињству“. Ученица 

8. разреда Теодора Паљић била је и један од председавајућих, а остали ученици су говорили испред 

скупа, давали изјаве и интервјуе за различите ТВ станице. У петак 8.12.2017. године настављена је 

сарадња на пројекту „Пријатеља деце Србије“ у Покрајинској скупштини, где су се одржале јавне 

консултације стратегије. Ученици су били у прилици да изнесу свој угао гледања и тиме дају допринос 

целој ситуацији. 1.3.2018. године, ученице Теодора Паљић и Миа Ђилас присуствивале се Састанку 

Савета Владе Републике Србије који је одржан у просторијама Палате „Србија“ на Новом Београду. 

Директор Школе је упознала присутне са предлозима за школу у природи за више разреде, као и 
матурском екскурзијом и организацијом матурске вечери. Предложене дестинације за екскурзију виших 
разреда су:  

1. МАНАСИЈА – ЛИСИНЕ – РЕСАВСКА ПЕЋИНА – ПАРАЋИН – ЈАГОДИНА (2 дана, мај 2018) 
2. ЂЕРДАП (2 дана, пролеће 2018) 
3. ЗАСАВИЦА (1 дан, пролеће 2018) 

Предлог ученика је да се иде на Ђердап у мају 2018. године. 
Предложене дестинације за матурску екскурзију су Будимпешта и Беч. Ученици су гласали за 
Будимпешту. 
Прослава матурске вечери одржаће се у Клубу „Луна“ у Новом Саду 19.5.2018. године. 
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На трећој седници Ђачког парламента одржаној 24.5.18.. године представница Ђачког 

парламента Миа Ђилас, упознала је присутне са реализацијом екскурзије ученика виших разреда која је 

реализована 4. и 5. маја 2018. године. Ученици су посетили Ђердап. Такође је ученица Теодора Паљић 

известила чланове Парламента да се матурска екскурзија није реализовала због недовољног броја 

пријављених ученика, док је матурско вече протекло у најбољем реду и одржано је по плану. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

4.1  ПРВИ РАЗРЕД 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
ЗА 1. РАЗРЕД 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. 
 

1. Кретање ученика у току школске године 
 

Уписано на почетку 
школске године 

Од тога Одсељено у току 
године 

Стање на крају 
школске године 

м ж свега понављача  досељених м ж свега м ж свега 

6 8 14       /      1    1  /   1  5 9 14 

 
2. Успех ученика 

 
После одржаних седнице наставничког већа закључак је да су сви ученици завршили први разред са 
позитивним успехом. 
 

У I разреду има 14 ученика – 5 дечака и 9 девојчица. На крају другог полугодишта сви ученици су 
остварили видан напредак у складу са својим могућностима и уложеном труду. Сви имају позитиван 
успех и то изгледа овако : 

ПРЕДМЕТ НИВО ПОСТИГНУЋА 

СРПСКИ ЈЕЗИК Напредовање Напредовање Напредовање је Напредовање је 
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је мање од 
очекиваног 

је стално али 
спорије 

на очекиваном 
нивоу 

изнад очекиваног 
нивоа 

Говорна култура 0 0 11 3 

Читање и 
разумевање 
прочитаног 

0 1 10 3 

Писање 0 2 9 2 

Граматика и 
лексикологија 

0 1 13  

Књижевност 0 0 13 1 

МАТЕМАТИКА 
Напредовање 

је мање од 
очекиваног 

Напредовање 
је стално али 

спорије 

Напредовање је 
на очекиваном 

нивоу 

Напредовање је 
изнад очекиваног 

нивоа 

Природни 
бројеви и 
операције са 
њима 

0 2 7 5 

Геометрија 0 0 13 1 

Мерење и мере 0 0 14 0 

СВЕТ ОКО НАС 
Напредовање 

је мање од 
очекиваног 

Напредовање 
је стално али 

спорије 

Напредовање је 
на очекиваном 

нивоу 

Напредовање је 
изнад очекиваног 

нивоа 

Жива и нежива 
природа 

0 0 8 6 

Екологија 0 0 9 5 

Материјали 0 0 13 1 

Кретање и 
оријентација у 
простору 

0 0 10 3 

Друштво 0 0 8 6 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Напредовање 
је мање од 
очекиваног 

Напредовање 
је стално али 

спорије 

Напредовање је 
на очекиваном 

нивоу 

Напредовање је 
изнад очекиваног 

нивоа 

Употреба 
средстава и 
техника ликовног 

0 0 9 5 
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изражавања 

Опажање и 
тумачење 
предвиђених 
ликовних 
садржаја 

0 0 9 5 

Ликовно 
изражавање 

0 0 9 5 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Напредовање 
је мање од 
очекиваног 

Напредовање 
је стално али 

спорије 

Напредовање је 
на очекиваном 

нивоу 

Напредовање је 
изнад очекиваног 

нивоа 

Извођење музике 0 1 8 5 

Слушање музике 0 0 10 4 

Стварање музике 0 2 12 0 

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 

Напредовање 
је мање од 
очекиваног 

Напредовање 
је стално али 

спорије 

Напредовање је 
на очекиваном 

нивоу 

Напредовање је 
изнад очекиваног 

нивоа 

Природни облици 
кретања 

0 0 14 0 

Народна кола, 
ритмичке вежбе и 
плес 

0 0 14 0 

Гимнастика 0 0 14 0 

Елементарне игре 0 0 14 0 

Здравље, телесни 
развој и физичке 
способности 

0 0 14 0 

ЧУВАРИ 
ПРИРОДЕ 

Уз повремено 
ангажовање 

делимично савладао 
градиво 

Уз ангажовање 
савладао градиво 

Уз стално ангажовање 
у потпуности 

савладао 

Закључна оцена  1 13 

ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

Добар  Истиче се 

Закључна оцена 0 12 

ВЕРСКА НАСТАВА Добар Истиче се 
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Закључна оцена 0 2 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Напредовање 

је мање од 
очекиваног 

Напредовање 
је стално али 

спорије 

Напредовање је 
на очекиваном 

нивоу 

Напредовање је 
изнад очекиваног 

нивоа 

Говор 0 1 7 6 

Слушање и 
разумевање 0 0 8 6 

ВЛАДАЊЕ Непримерено Примерено 

Закључна оцена 0 14 

 
3. Реализација наставних садржаја 

I -   1 
ПРЕДМЕТ 

 РЕДОВНА  НАСТАВА ДОПУНСКА НАСТАВА ДОДАТНА НАСТАВА 
планирано одржано неодржано одржано бр.ученика одржано бр.ученика 

Српски језик 180 180 - 17 3 - - 

Енглески језик 72 72 - - - - - 

Математика 180 180 - 18 2 - - 

Свет око нас 72 72 - - - - - 

Ликовна 
култура 

36 36 - - - - - 

Музичка 
култура 

36 36 - - - - - 

Физичко 
васпитање 

108 108 - - - - - 

Грађанско 
васпитање/ 

Православни 
катихизис 

36 36 - - - - - 

Чувари 
природе 

36 36 - - - - - 

Ликовна 
секција 

36 36 - - - - - 

УКУПНО: 828 828 - 35 4 - - 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА : Сви планирани наставни садржаји су реализованиу целини. 
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Одељење ЧОС Род. 
састан. 

Инди. 
разговори 

Посете радионице Одељенски 
старешина 

I 1 36 54 48 4 3  Вишња Лукић 

 
 

 
ОДЕЉЕНСКИ  СТАРЕШИНА 

1.  разреда 

 
ИЗЛЕТИ 

 

 
ШКОЛА  У  ПРИРОДИ 

Копаоник мај/јун 2017. 

Вишња Лукић 0 14 

Учитељица: 
                     Вишња Лукић 

 
 

4.2. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА 
 
       Сви извештаји су преузети из ес дневника и дати су у прилогу. 
 
                                                          

5. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
  
Ова сарадња је у плану школе обухватала сарадњу са родитељима, друштвеним и стручним 
институцијама, привредним организацијама, локалном управом, спортским клубовима као и 
међушколску сарадњу. Детаљно су испланирани различити облици и видови сарадње везани за живот и 
рад школе. Сарадња са друштвеном средином била је добро организована, осмишљена и спроведена. 
Пратећи реализацију плана види се да је све испланирано урађено. 
  
                       5.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
  
            Сарадња се одвијала по принципу јединственог деловања породице и школе на развој ученика. 
Сарадња се одвијала кроз следеће облике рада: 

- индивидуални рад са родитељима 
- групни саветодавни рад (групни родитељски састанци) 
- одељенски родитељски састанци 
- Савет родитеља школе 
- Родитељски састанци одржани су према плану. У оквиру родитељских састанака радило се о 

међусобном информисању родитеља и ученика о здрављу, психо-физичком и социјалном 
развоју ученика, о разултатима учења и понашања ученика као и о ваннаставним и другим 
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активностима. Родитељи су упознати са опремањем школе, плановима за школу у природи и 
екскурзијама, новим уџбеницима као и факултативним предметима за 1, 2 и 5. разред. 

             
            Индивидуални разговори са родитељима одвијали су се континуирано током целе школске 
године. Овај вид сарадње посебно је дошао до изражаја код ученика са проблемима у понашању. У то 
је била укључена педагошко-психолошка служба о чему постоји посебан извештај. У оквиру овог облика 
сарадње размењивале су се информације, упутства и препоруке уз уважавање специфичности и 
привaтности породице. Уз извештај је дат и табеларни преглед броја родитељских састанака, 
индивидуалних разговора, савета родитеља, број предавања за родитеље. Ове године школки тим за 
заштиту деце од насиља имао је низ породичних разговора са породицама оне деце које имају проблем 
са понашањем.                                                
                                                        
                       5.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНИМ И СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
  
            Сарадња са друштвеном средином била је врло успешна. Ученици су присуствовали различитим 
садржајима организованих од стране културних и других образовних институција (Распустилиште, 
СПЕНС – дани здравља, музеји, библиотека итд). 
 

1. Посета Цветној пијаци 22. септембра на платоу испред Спенса. Циљ посете је куповина цвећа за школу.  
2. Посета Филозофском факултету у оквиру Европског дана језика, септембар 2017. (26. 9. 2017.) Циљ посете: 

упознавање ученика са језицима који се говоре како у Европи, тако и шире, као и рад на толеранцији и 
разумевању разлика између разних језика и народа. 

3. Посета Ноћи истраживача 29. септембра у тржном цетру Биг, за ученике старијих разреда. Циљ посете: 
рад на развијању истраживачког духа ученика.  

4. Обележавање Дечје недеље, октобар 2017. (Од 2. до 6. октобра 2017.) Циљ је освешћавање деце по 
питању дечјих права, као и развијање међугенерацијске солидарности. 

5. Одлазак на Новосадску јесен, октобар 2017. (26. 10. 2017.) Циљ посете је упознавање са врстама и 
начином селидбе  птица селица. 

6. Прослава Дана школе, 18. октобар 2017. (Излет и спортске игре у Каменичком парку, 18. 10. 2017.) Циљ 
оваквог обележавања Дана школе, јесте неговање тимског као и здравог такмичарског духа. 

7. Школски маскенбал и радионице за Ноћ вештица. (31. октобар 2017.) Циљ обележавања Ноћи вештица је 
превасходно забавног карактера, али током радионица деца се упознају са обичајима земаља у којима се 
говоре језици који се уче у школи. 

8. Посета Удружења птичара нашој школи 9. новембра. Циљ је рад на радионици по питању образовања 
деце из области оринтологије. 

9. Изложба “Вуков кутак” 10. новембра у организацији чланова секције “Читалићи”, са циљем ближег 
упознавања са ликом и делом Вука Стефановића Караџића.  

10. Обележавање Светског дана љубазности ( 13. новембар 2017.) Циљ је неговање лепог понашања и 
љубазности. 

11. Посета Ликовној колонији 16. новембра са циљем учествовања на такмичењу ученика 2, 3. и 4. разреда.  
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12. Учествовање на радионици Роботике 7. децембра за девојчице 4. и 5. разреда. Циљ посете је 
охрабривање девојчица да се баве роботиком.  

13. Посета Народној скупштини 8. децембра, са циљем упознавања ученика са значајем и радом Скупштине. 
14. Организовање приредби за крај првог полугодишта, децембар 2017. (Организовано у оквиру пројектне 

недеље 18. – 22. децембра 2017.)  
15. 21. децембра посета Факултета техничких наука -Макетарница. Циљ је креативна презентација производа 

пројекта. 
16. Посета ОШ “Петефи Шандор” 25. децембра, ради учествовања на радионици “Дигитална географија”. 

Циљ је представити ученицима да се сваки предмет може испредавати помоћу савремених технологија. 
17. Обележавање Дана Светог Саве ( 27. јануар 2017.) Циљ: упознавање са ликом и делом Светог Саве. 
18. Посета Салону књига, фебруар 2018. (није реализовано) 
19. Обележавање Дана заљубљених ( 14. фебруара 2018.). Циљ је неговање другарских односа између 

ученика. 
20. Обележавање Дана матерњег језика (21. фебруар 2018.). Циљ је неговање правописа и културе 

изражавања на матерњем језику, као и развијање свести о мултикултуралности и постојању различитих 
званичних језика на територији Војводине. 

21. Посета гимназији “Јован Јовановић Змај”. Циљ је учествовање на радионици “Лавиринт знања”, који 
организују ученици те школе. 

22. Одлазак на представу “Ми деца са станице Зоо” ученика 7. и 8. разреда 5. марта у Београду. Циљ посете је 
културно уздизање ученика.  

23. Посета Новосадском пролећу (22.  март 2018.) Циљ посете: упознавање са различитим врстама биљака и 
начином њиховог узгоја.  

24. Учествовање на Окружном такмичењу из “Читалића”, 24. марта.  
25. Пролећни вашар 29. марта. Ученици су продавали своје рукотворине. Циљ вашара је рад на развитку 

предузетништва код ученика, али и скупљање новца у хуманитарне сврхе.  
26. Посета Фестивалу луткарства основних школа, март 2018. (није реализовано) 
27. Одлазак на Сајам образовања, март 2018. Циљ је упознавање деце са понудом средњих школа. 
28. Опера за децу "Чаробна шума" у Новосадском позоришту у извођењу ученика средње музичке школе 

"Исидор Бајић". (16. 3. 2018.) Циљ је неговање културе одласка у позориште. 
29. Одлазак на Ускршње чаролије , март-април 2018. 
30. Посета “Ноћи биологије” 20. априла на ПМФ-у, са циљем учествовања на радионицама.  
31. Обележавање Дана планете Земље ( 22. април 2018.) Циљ је неговање еколошке свести. 
32. Обележавање Дана књиге (23. април 2018.) Циљ је неговање читалачке културе. 
33. Дан отворених врата одржан је 26. априла. Циљ је упознавање будућих ученика ПОШ “Тврђава” са 

школом, наставницима и будућим другарима.  
34. Посете Музеју Војводине и Градској библиотеци 10. маја. Циљ посета је културно уздизање ученика.  
35. Посете  галерији “Павла Бељанског” 16. и 18. маја. Циљ је учествовање на радионицама “Поверење у 

сопствене снаге” и “Истражујмо  уметност”. 19. маја Ноћ музеја и учешће у радионици Уметност ван 
музеја. 

36. Одлазак на Фестивал науке, мај 2018. (22. 5. 2018.) Циљ је упознавање деце са различитим наукама, као и 
учествовање на различитим креативним радионицама из области науке 

37. Организовање завршних приредби за крај школске године, јун 2018. (Организовано у оквиру пројектне 
недеље од 28. маја до 1. јуна 2018.) Циљ је креативна презентација производа пројекта. 
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Организована је завршна приредба посебно за ученике млађих разреда, а посебно за ученике старијих 
разреда. Млађи ученици су имали класичну приредбу, на којој су певали, свирали, рецитовали и 
глумили, а старији ђаци држали су часове својим родитељима да би приказали градиво које су усвојили. 
Приредба за млађе ученике организована је 7. јуна, а за старије ђаке 12. јуна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нови Сад, 31.8.2018. године 
 

 
председник Школског одбора                       МП                                        директор школе 
Срђан Ђилас         Дина Ђилас 
 
___________________________                                              ______________________________ 
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