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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ПОШ „ТВРЂАВА“ ЗА ШК. 2018/2019.
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 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.
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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,
● 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.
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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
кабинет за друштвене науке
језички кабинет
уметнички кабинет

95%
100%
100%
100%

Опремљеност учионица: кабинети за млађе разреде (4) просечно 100%
У току школске 2018/19.године набављена су два лаптоп рачунара. Наставни кадар је оспособљен за
коришћење истих.

1.3. КАДРОВСКА СТРУКТУРА
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, једна
професорица разредне наставе је на трудничком боловању.
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 2 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.
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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. Образовноваспитни рад био је стручно заступљен у свим разредима и предметима. На крају школске 2018/2019. године
било је укупно 75 ученик.

2.2. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

РАЗРЕДИ

ДЕЧАКА

ДЕВОЈЧИЦА

УКУПНО:

1
2
3
4
5
6
7
8

2
5
5
3
5
4
7
4

7
8
9
4
2
4
0
6

9
13
14
7
7
8
7
10

Укупно ученика:

од 1. до 4. разреда
од 5. до 8. разреда
Укупно:

ученици
15
20
35

ученице
28
12
40

укупно
43
32
75

2.3. ФЛУКТУАЦИЈА УЧЕНИКА, УЗРОЦИ ПРОМЕНА
У току првог полугодишта у Школу су се уписала 1 нова ученица у 3. разред, а исписало се двоје деце: ученица
из другог разреда и ученик из трећег. У другом полугодишту у Школу се уписао у 4. разред 1 ученик.

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:
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8.00 – 8.15
8.15 – 9.05
9.05 – 9.10
9.10 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.05
11.05 – 11.10
11.10 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 13.30
13.30 – 14.20
14.20 – 14.30
14.30 – 16.00

доручак
1. ЧАС
одмор
2. ЧАС
одмор
3. ЧАС
одмор
4. ЧАС
РУЧАК
слободно време/пројекти и сл.
РАДИОНИЦЕ/ЈЕЗИЦИ И СЛ.
ужина
РАДИОНИЦЕ/ЈЕЗИЦИ И СЛ.

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
1.9.2018.
18.10.2018.
27.1.2019.
21.2.2019.
22.4.2019.
19.5.2019.
31.5.2019.

Пријем првака и нових ђака
Дан школе
Школска слава Свети Сава
Светски дан матерњег језика
Дан планете земље
Прослава мале матуре
Свечаност поводом завршетка школе од 1. до 4. разреда
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31.5.2019.
5.6.2019.
13.6.2019.

Крај осмогодишњег школовања за ученике 8. разреда
Свечаност поводом завршетка школе 8. разреда
Свечаност поводом завршетка школе од 5. до 7. разреда

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 Драшко – 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 образовноваспитне установе и Годишњем плану рада школе за шк. 2017/2018. год. На седницама одбора урађено је
следеће:
 Усвојен је Анекс Школског програма за шк. 2018/19. годину
 Донет Годишњи план рада за шк. 2018/19. годину
 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
ИЗВЕШТАЈ РАДА ДИРЕКТОРА ЗА
ШК. 2018/19. ГОДИНЕ
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 2018/19. године обишла сам часове различитих структура наставног
кадра, а све у циљу праћења рада наставног кадра и напредовања ученика.
 12.9.2018. године:
 Разред: 5.
 Наставник: Бранка Карагић,
 Предмет: Српски језик,
 Наставна јединица: «Вила зида град», митолошка песма
 25.10.2018. године:
 Разред: 7.
 Наставник: Ивана Мали Вукелић
 Предмет: Ликовна култура
 Наставна јединица: Простор
 5.11.2018. године:
 Разред: 3.
 Наставник: Катарина Марковић
 Предмет: Енглески језик
 Наставна јединица: I am scared
 7.11.2018. године:
 Разред: 4.
 Наставник: Вишња Лукић Драшко
 Предмет: Српски језик,
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 Наставна јединица: Припрема за 1. писмени задатак
24.1.2019. године:
 Разред: 7.
 Наставник: Саша Павловић,
 Предмет: Географија,
 Наставна јединица: Источна Африка - обрада
25.1.2019. године:
 Разред: 8.
 Наставник: Санела Пуљиз
 Предмет: Историја,
 Наставна јединица: Србија и Црна гора у I светском рату 1915-18. год.
25.1.2019. године:
 Разред: 1.
 Наставник: Катарина Марковић
 Предмет: Енглески језик
 Наставна јединица: Pets
28.1.2019. године:
 Разред: 7.
 Наставница: Тамара Томић
 Предмет: Музичка култура
 Наставна јединица: Жичани инструменти – гудачки инструменти
30.1.2019. године:
 Разред: 5.
 Наставница: Милица Мимић
 Предмет: Немачки језик
 Наставна јединица: Wir Wiederholen und Uben
31.1.2019. године:
 Разред: 1.
 Наставница: Тамара Томић
 Предмет: Музичка култура
 Наставна јединица: «Јежева успаванка» - тихо и гласно у музици
31.1.2019. године:
 Разред: 5.
 Наставница: Јелена Хорватски
 Предмет: Биологија
 Наставна јединица: Порекло и разноврсност живота
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4.2.2019. године:
 Разред: 8.
 Наставник: Гордана Милошевић
 Предмет: Хемија,
 Наставна јединица: Сасатављање модела молекула угљоводоника
4.2.2019. године:
 Разред: 4.
 Наставник: Ивана Мали Вукелић
 Предмет: Ликовна култура
 Наставна јединица: Техника - гваш
5.2.2019. године:
 Разред: 3.
 Наставник: Маринела Петрашку
 Предмет: Природа и друштво
 Наставна јединица: Сунце и живи свет
7.2.2019. године:
 Разред: 7.
 Наставник: Даринка Герић
 Предмет: Математика,
 Наставна јединица: Множење полинома
6.2.2019. године:
 Разред: 3.
 Наставник: Катарина Марковић
 Предмет: Енглески језик,
 Наставна јединица: My day
13.2.2019. године:
 Разред: 5.
 Наставник: Тамара Томић
 Предмет: Музичка култура
 Наставна јединица: Годишља доба – Антонио Вивалци
13.2.2019. године:
 Разред: 7.
 Наставник: Милана Живковић
 Предмет: Техничко и информатичко образовање
 Наставна јединица: Машине спољашњег транспорта
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6.3.2019. године:
 Разред: 1.
 Наставница: Јелена Здравковић
 Предмет: Математика
 Наставна јединица: Одузимање два двоцифрена броја - понављање
6.3.2019. године:
 Разред: 5.
 Наставница: Бранка Карагић
 Предмет: Српски језик
 Наставна јединица: Успаванке
14.3.2019. године:
 Разред: 6.
 Наставница: Драган Ковачевић
 Предмет: Енглески језик
 Наставна јединица: Articles - понављање
18.3.2019. године:
 Разред: 6.
 Наставница: Ивана Мали Вукелић
 Предмет: Ликовна култура
 Наставна јединица: Текстура



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 наставу енглеског језика за запослене у сарадњи са наставницом енглеског
језика Катарином Марковић.
o Наставници су током године похађали семинаре и едукативне радионице како би унапредили
своју праксу и увели новине у исту. (детаљи о едукацијама налазе се на стр 62)



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, као и тематског планирања. На основу моје идеје и предлога
последња недеља првог и другог полугодишта била је организована у виду пројектне недеље. У
току последњих 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
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имао неки крајњи продукт, који је представљен другим ученицима и члановима породица.
Ученици виших разреда (у којем су ученици 5. и 6. разреда радили на аспекту ЗА, а ученици 7. и 8.
разреда на аспекту ПРОТИВ) су започели пројекта „За и против мобилних телефона“ током
новембра месеца и завршили га током пројектне недеље последње недеље првог полугодишта
презентујући резултате родитељима кроз дебату. Ученици од 1-4. разреда бавили су се темама
„Поново ради биоскоп“ и „Истражи, окуси, скувај“ и такође, презентовали свој рад и продукте
рада родитељима и осталим члановима колектива школе. 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 и заједничких пројеката неколико наставника у вишим разредима. На крају другог
полугодишта пројекте у вишим разредима осмислили су сами ученици и уз помоћ наставника
разрадили реализацију и саме продукте пројеката. Теме су биле следеће: „Nice to meat you!“,
„Фудбал и кошарка“ и „Срубикуј ме“, а у нижим разредима сви ученици су се бавили пројектом на
тему „Заборављене игре“. Презентација пројеката за породице и остале чланове колектива, као и
представнике локалне заједнице, била је организована у Адреналин парку Земља чуда у виду
сајма пројеката где су ученици на пунктовима и штандовима кроз интерактивне активности
презентовали свој рад и профукте пројеката. 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 поново сусрели са радом и учењем по пројектима,
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 постигнућа и резултата пројеката за
родитеље, где смо успели да их одушевимо и забавимо презентацијама, квизовима и игрицама.
На наставничком већу смо поразговарали о постигнутим циљевима пројектне недеље и
направили увид и план за будући период.
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 2018/19. године одржана су школска такмичења из следећих предмета:


Математика за ученике старијих разреда
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Енглески језик за ученике осмог разреда
Немачки језик за ученике осмог разреда
Српски језик ( и књижевност) за ученике старијих разреда
“Читалићи” за ученике од I до VI разреда
“Читалићи” за ученике VII до VIII разреда
Историја
Биологија
Физика
Информатика / програмирање

Такмичења су одржана у предвиђеним терминима, а успеси ученика су следећи:
 МАТЕМАТИКА
На школско такмичење из математике за ученике од V до VIII разреда изашло је два ученика ( један
ученик из V и VIII разреда).
На општинско такмичење пласирали су се М.И. ученик 7. разреда и С.И. ученик 5. разреда.
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
На школско такмичење из енглеског језика изашле су три ученице осмог разреда : М.Ђ., Л.И. и М.Т.
На општинско такмичење пласирале су се ученице М.Т. и Л.И.
 СРПСКИ ЈЕЗИК У КЊИЖЕВНОСТ
На школско такмичење из српског језика и књижевности изашла је једна ученица осмог разреда, М.Т,
која се и пласирала на општинско такмичење.
 „ЧИТАЛИЋИ“
На школско такмичење “Читалићи” за ученике од I до VIII разреда изашло је 60 ученика.
На општинско такмичење се пласирало 28 ученика :
I разред А.Р., Л.М.,Е.Ц., Ј.М;
II разред Д.П., Н.М., У.Ђ., П.Ш;
III разред Т.Б., Н.З., Н.П., У.К., Л.П., С.Т., Н.Џ;
IV разред Л.П., Г.Б., Д.М;
VI разред Н.В;
VII разред М.И., В.С. , В.Б;
VIII разред М.Т., А.Д., М.Ђ., В.В. , А.С., С.С.
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 ИСТОРИЈА
На школско такмичење из историје изашao је један ученика из петог, пет ученика из шестог разреда, два
ученика из седмог разреда и један ученик из осмог разреда.
На општинско такмичење су се пласирали: А.И. из петог разреда, Н.В., Д.Р., Ј.Б. из шестог разреда и М.Ђ.
из осмог разреда.
 БИОЛОГИЈА
На школско такмичење из биологије пријавило се троје ученика петог разреда, четворо ученика из шестог
разреда, један ученик из седмог и два ученика из осмог разреда.
На општинско су се пласирали В.Б. из седмог разреда и Л.И. и С.С. из осмог разреда.
 ФИЗИКА
На школско такмичење из физике пријавило се троје ученика 6. разреда. Нема пласмана на општинско.
2.
o

Општинско такмичење из „Читалића“ одржано је у ОШ “Ј.Ј.Змај” 21.03.2019. у Сремској Каменици.

o

На републичко такмичење пласирао се ученик трећег разреда Т.Б.

o

Општинско такмичење из математике одржано је 02.03.2019.године у ОШ “22.август” у Буковцу. Без
пласмана на окружно такмичење.

o

Општинско такмичење из енглеског језика одржано је 23.02.2019.године у ОШ “Светозар Марковић
Тоза”. Ученица М.Т. освојила је 2. место.

o

Општинско такмичење из биологије одржано је у ОШ „ Доситеј Обрадовић“ 09.03.2019., у Новом Саду.
Нема пласмана на окружно такмичење.

o

Општинско такмичење из историје је одржано у ОШ „Ј. Ј. Змај“,09.03.2019., у Сремској Каменици . Нема
пласмана на окружно такмичење.

o

Општинско такмичење из српског језика и књижевности (Књижевна олимпијада) одржано је 03.03.2019.
у ОШ “Мирослав Мика Антић” у Футогу.

o

На окружно такмичење пласирала се ученица осмог разреда М.Т.

o

Општинско такмичење из фудбала одржано је 18.10.2018. у ОШ “Прва војвођанска бригада” у Новом
Саду. Учествовали су ученици од петог до осмог разреда : М.Ђ., О.Л.Ј. , А.Ш., В.В. , В. Б. , Д.Р., Д.Ђ., Д.Ј. Без
даљег пласмана.

o

Општинско такмичење из кошарке одржано је 05.03.2019.године. Учествовали су ученици од петог до
осмог разреда : М.Ђ., О.Л.Ј. , А.Ш., В.В., В. Б. , Д.Р., Д.Ђ., Д.Ј., Д.Б., М.Ј., Р.Д., М.И., Г.П.. Без даљег
пласмана.
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3.
o

На окружном такмичењу из атлетике 04.04.2019. у Новом Саду, учествовали су ученици од првог до осмог
разреда : С.С., А.Ђ., А.Ш., М.Ђ., О.Л.Ј., Д.Ђ., Р.Х.Т., В.В., Р.Д., М.С., Д.Р., Г.Б., П.Ш., У.Ђ., Д.М., У.К., Н.Г., С.К.,
В.И.

o

Треће место, из дисциплине трка на 600м, освојио је ученик шестог разреда Д.Р.

o

На окружном такмичењу из српског језика, које је одржано 6.4.2019. у О.Ш.”Жарко Зрењанин” у Новом
Саду, ученица А.Д. је заузела 2. место чиме се пласирала на републичко такмичење.

o

На окружном такмичењу из немачког језика ученица А.Д. освојила је друго место и пласман на
републичко такмичење.

o

На републичком такмичењу из “Читалића”, које је одржано 25.05.2019. у Мачкату, ученик Т. Б. је заузео 6.
место.

o

На републичком такмичењу “Кенгур без граница”, које је одржано 21.03.2019.године, ученици А.Р. из
првог разреда и Т.Б. из трећег разреда добили су похвалу.

o

На републичком такмичењу из немачког језика које је одржано 26.05.2019.године у Борчи, ученица А. Д.
је заузела 5. место.

o

На републичком такмичењу из информатике, одржаном 19.05.2019. године, ученик 7.разреда М.И. заузео
је 81. место.



Стварање услова да ученици партиципирају у демократским процесима и доношењу одлука
 У току школске 2018/19. године, ученици представници Ђачког парламента учествовали су у
доношењу одлука у вези са екскурзијама ученика, као и текућим питањима боравка и рада у
школи. Ученици виших разреда учествовали су сваког месеца у избору «Ђака месеца» анонимним
гласањем. «Ученик месеца» биран је на основу гласова 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».
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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:
o Учествујем, као члан, у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања. 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 организоване
су радионица за ученике 5. разреда о толеранцији, емпатији и другарству, где је уочен проблем у
социјализацији и прихватању правила понашања унутар школе од стране ученика Д.Ђ. Са
учеником је обављен низ разговора од стране стручне службе, разредног старешине и директора,
као и са родитељима, а све у циљу његове социјализације и прихватања правила живота и рада у
школи.
o Радимо на ширењу толеранције и неговања различитости и уважавања свих. Радило се на
следећим случајевима:
a. Анализа инцидентног понашања ученика 8. разреда П.Б. који је је дана 3.10.2018.
самовољно напустио школу, ником се не јавивши. Ученик П.Б. је у 14.30 тражио од
наставника у зборници телефон да пошаље поруку возачу. Након послате поруке, изашао је
из зборнице а да притом никог није обавестио да намерава да напусти школу пре истека
радног времена и својих школских обавеза. Наставнице су виделе возача на ходнику, па се
тек тада, непосредно пре учениковог одласка, увидела његова намера да школу напусти у
15.00. - Ученику Павлу Бојанићу изречена је васпитна мера - укор одељенског старешине
без вођења васпитно-дисциплинског поступка што повлачи за собом смањење оцене из
владања. Организован је појачан васпитни рад у циљу промене понашања ученика.
Сазван је састанак за оба родитеља уз присуство директора, педагога и психолога
школе. Родитељима су предочене могући узроци, дата решења за заједничко поступање
/школа, родитељи/ и начињен психолошки увид у последице немилог догађаја.
b. Ученици 5. разреда П.Г. и Ђ.Д. недолично су се понашали према другим ученицима и
наставницима. - Стручни тим школе је организовао појачан васпитни рад у циљу
промене понашања ученика. Ученицима П.Г. и Ђ.Д. изречене су мере укора одељенског
старешине без вођења васпитно–дисциплинског поступка.
c. Због лакше повреде обавеза ученика, те ометања рада и одвијања наставе у одељењу,
изречена је опомена ученику 7. разреда Ђ.М.
d. Ученица 8. разреда И.А. ометала је рад у одељењу.
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e. Ученик 4. разреда Д.М. недолично се понашао према другом ученику и изазивао неред, тј.
потукао.
f.

На основу изјава наставника утврђено је да је ученик 4. разреда И.Ј.Д. учинио лакшу
повреду обавезе ученика тако што се недолично понашао према другом ученику и
изазивао неред, тј потукао се.

- Ученицима И.А, М.Д. и И.Ј.Д. изречене су васпитне мера опомене одељенског старешине
без вођења васпитно–дисциплинског поступка.
Сви присутни упознати су са инцидентним ситуацијама и утврђено је да поред разговора и сарадње са
родитељима је неопходно и појачано васпитно деловати на појединце, али и групу. Разговорано је о
методама појачаног васпитног рада. Договорено је праћење ситуације, евалуација и самоевалуација од
стране ученика, разредног старешине и тима за заштиту деце од насиља.


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. У овим ситуацијама подршку имамо од стране стручних сарадника.



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 струче сараднике да користе савремене методе и
технике учења и примењују савремене технологије у образовно-васпитном процесу. С обзиром да сам у
току прошлих школских година 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 Радослава Ступар. Она, такође, сарађује и са
наставницима виших разреда, уводећи нове технологије и у њихову наставу. Такође, у току је и увођење
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пројектне наставе, кроз организовање исте у последњим недељама полугодишта и организовање
заједничких пројеката неколико предмета у току школске године. У току последњих 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. Ученици виших разреда су започели пројекта „За и против мобилних
телефона“ током новембра месеца и завршили га током пројектне недеље последње неделје првог
полугодишта презентујући резултате родитељима кроз дебату. Ученици од 1-4. разреда бавили су се
темама „Поново ради биоскоп“ и „Истражи, окуси, скувај“ и такође, презентовали свој рад и продукте
рада родитељима и осталим члановима колектива школе. 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 и
заједничких пројеката неколико наставника у вишим разредима. На крају другог полугодишта пројекте у
вишим разредима осмислили су сами ученици и уз помоћ наставника разрадили реализацију и саме
продукте пројеката. Теме су биле следеће: „Nice to meat you!“, „Фудбал и кошарка“ и „Срубикуј ме“, а у
нижим разредима сви ученици су се бавили пројектом на тему „Заборављене игре“. Презентација
пројеката за породице и остале чланове колектива, као и представнике локалне заједнице, била је
организована у Адреналин парку Земља чуда у виду сајма пројеката где су ученици на пунктовима и
штандовима кроз интерактивне активности презентовали свој рад и продукте пројеката.
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.
o У току првог полугодишта учитељица 2. разреда Маја Новаковић је отишла на трудничко
боловање, а заменила ју је учитељица Милица Достанић. Доста времена сам посветила њеном
увођењу у посао и оснаживању њених вештина и знања.
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). 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
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1.4.

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.

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.
Чланови Тим за инклузивно образовање у школској 2018/19. су:
 Јасна Одовић Чубрило – координатор,
 Сандра Рашковић, психолог,
 Бранка Карагић - наставница српског језика,
 Вишња Лукић – учитељица,
 Маја Новаковић – учитељица
 Александра Спасић – педагог школе.
У току шк. 2018/19. године Тим је:







Донео план рада који обухвата информисaње на нивоу школе о циљевима ИО, предвиђеним садржајима
и активностима неопходним за успешну реализацију ИО за текућу годину.
Евидентирао ученике са сметњама у развоју од стране педагошко-психолошке службе школе, који је
препознао и пратио напредовање деце са тешкоћама, а након процедуралног тестирања изложио
специфичности развоја од значаја за рад са децом.
o Евидентиран је једна ученица 4. разреда са програмом ИОП2 (И.Б), један ученик 3. разреда са
мерама ИОП1 (М.Ж), док се код три ученика споводе мере индивидуализације – ученик 3. разреда
Ј.З, ученица 2. разреда Л.Ђ, ученица 8. разреда А.И).
Начињен је договор са чланови Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања у сарадњи са Тимом за ИО, и упознавање са Вршњачким тимом о значају поштовања
разлика између људи и толеранције на различитост.
Договорено је да Вршњачки тим у оквиру вршњачке едукације одржи и презентацију о толеранцији и
разликама на ЧОС-овима петог, шетог и седмог разреда.

18

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







Планирано је да разредне старешине на родитељским састанцима информишу родитеље о увођењу и
значају ИО.
Од другог полугодишта тиму школе придружила се и дефектолог Јелена Благојев.
У току школске 2018/19. године кроз програм инклузије обухваћени су следећи ученици: Л.Ђ. ученица 2.
разреда (уз помоћ персоналног асистента), М.Ж. ученик 3. разреда (индивидуализација уз помоћ
персоналног асистента), И.Б. ученица 4. разреда (ИОП2 уз помоћ персоналног асистента), А.И. ученица 8.
разреда (индивидуализација из појединих предмета).
Активно сам учествовала у комуникацији са стручним тимом школе (психологом, педагогом и
дефектологом), 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), док је у нижим разредима преузимање одговорности код ученика
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.
Учница 4. разред И.Б. која похађа наставу по ИОП2, изабрана је за председника разреда од стране својих другара
из разреда, док је ученица 2. разреда Л.Ђ. (похађа наставу уз помоћ персоналноента) изабрана за
подпредседника одељења. Пројектна настава је пријала и ученицима и наставницима, али у даљем периоду је
потребно и даље оснаживати наставни кадар на примену исте и мењању свести о пројоктној настави.
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
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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.



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 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 од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања, Тима за самовредновање, Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе, Тима за иновације у образовању и Тима за ЕУ пројекте. Присуствовала сам осталим
састанцима тимов.
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2.3.

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.
Контрола рада установе

Индикатори:




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



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.

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).

Активно учествујем у раду Педагошког колегијума:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШК. 2018/19. ГОДИНУ се налази на 58. стр.

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ се налази на 88. стр.
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
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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.



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.

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 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 овог периода 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 сигурна да ће се и код њих то променити. У овој школској години
уведен је и нови програм под називом „MindUp“ чије увођење је у циљу освешћивања и ученика и одраслих,
пораста емпатије и толеранције.
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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.



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.



Обезбеђујем услове за увођење приправника у посао и предузимам мере за њихово успешно
прилагођавање радној средини. У току школске године следећи наставници су успешно положили за
лиценцу: наставник физичког и здравственог васпитања Никола Орељ, учитељице Маја Новаковић и
Маринела Петрашку и наставница историје Санела Пуљиз, наставник географије Саша Павловић. У току су
приправнички стажеви за наставницу енглеског језика Катарину Марковић, наставницу ликовне културе
Ивану Мали Вукелић и учитељицу Јелену Здравковић.

3.2.

Планирам људске ресурсе у установи и благовремено предузимам неопходне мере за реализацију плана
људских ресурса, као што је организација радног времена запослених. У школи је запослен довољан број
наставног кадра за реализацију наставе и ваннаставних активности.

Професионални развој запослених

Индикатори:




Обезбеђујем услове и подстиче професионални развој запослених.



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.

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-Дечјем вртићу «Земља чуда» како би добиле знања из
пројектног планирања (вртић на тај начин ради већ 10 година).
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Осигуравам да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу личног плана професионалног
развоја кроз различите облике стручног усавршавања. С тим у вези оформилa 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
акредитованог
семинара
MindUp

Кат.
број

Комп.

Прир.
обл.

Време
реализације
22.09.2018.
(први део)

Број
бод.
24

21.2.2019.
(други део)

Обука за примену
стандарда
постигнућа за стране

ПОСПСЈ2098

К1

П2

22.11. – 31.12.
2018.

8

Учесници
Јелена Хорватски,
Милица Бугарски,
Милица Мимић,
Катарина
Марковић, Вишња
Лукић Драшко,
Маринела
Петрашку,
Ивана Мали
Вукелић,
Даринка Герић,
Тамара Томић,
Санела Пуљиз,
Mилана Живковић,
Бранка Карагић,
Радослава Ступар,
Никола Орељ,
Драган Ковачевић
Анђела Шакота
(други део)
Катарина
Марковић, Милица
Бугарски, Милица
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језике
Савремени облици
евалуације у настави
хемије
Музика уз помоћ
рачунара
Култура говора у
учионици и
ваннаставним
активностима
Програм обуке за
реализацију наставе
оријентисане ка
исходима учења
ДИГИТАЛНА
УЧИОНИЦА /
ДИГИТАЛНО
КОМПЕТЕНТАН
НАСТАВНИК
Програм обуке за
реализацију наставе
оријентисане ка
исходима учења за
музичку културу

Прекогранични
семинар за
наставнике немачког
језика “Позоришна
педагогија у настави
немачког језика”
Утицај особина
личности и
понашања васпитача
и наставника на
стварање и
одржавање
толерантне средине
за учење и развој
детета

818

К2

948

K1

991

К4

П3

24.11.2018.

8

Мимић
Гордана
Милошевић

10.12.2018.10.01.2019.
12.1020.10.2018.

32

Тамара Томић

24

Милица Мимић

2, 3. 7.2018. у
трајању од 16
и 8 онлајн
сати.
24.-25.8.2018

5202

158

K2

К4

П4

Бранка Карагић

Драган Ковачевић

05.и 06.
07.2019. у
трајању од 16
сати и
07.07.2019. у
трајању од 8
сати онлајн.
20. -23.
06.2019.

16
сати
+8
сати
онла
јн

Тамара Томић

24

Милица Мимић

15. 6. 2019.

8

Јелена Варга,
Вишња Лукић
Драшко
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Други облици стручног
усавршавања
Приказ семинара ,,Добра
припрема за час – успешан час”

Време
реализације
27.8.2018.

Број
бодова
3

1

Основе употребе информационих
технологија у настави – Google
Drive

27.10. 2018.

6

Основе употребе информационих
технологија у настави – Edmodo

17.11.2018.

1

Промоција уџбеника за 5. разред –
Вулкан знање
Пројекат ,,Читалићи 2019“

4.12.2018.

1

3

Током целе
школске године

20

Учесници
Реализатори:
Гордана Милошевић, Катарина Марковић,
Бранка Карагић
Јелена Хорватски,
Милица Бугарски, Милица Мимић, Вишња
Лукић Драшко, Маринела Петрашку, Ивана
Мали Вукелић, Тамара Томић, Даринка Герић,
Јелена Стојшин, Јелена Здравковић, Милан
Димић, Никола Орељ, Саша Павловић, Маја
Новаковић, Јелена Варга, Драган Ковачевић,
Санела Пуљиз, Даринка Герић
Реализатор:
Драган Ковачевић
Милица Бугарски, Милица Мимић, Катарина
Марковић, Вишња Лукић Драшко, Маринела
Петрашку,Ивана Мали Вукелић,Даринка
Герић, Тамара Томић, Санела Пуљиз, Милана
Живковић, Бранка Карагић, Гордана
Милошевић, Дина Ђилас
Јелена Хорватски,
Милица Бугарски, Милица Мимић, Катарина
Марковић, Вишња Лукић Драшко, Маринела
Петрашку,Ивана Мали Вукелић,Даринка
Герић, Тамара Томић, Санела Пуљиз, Гордана
Милошевић, Драган Ковачевић, Дина Ђилас
Јелена Хорватски, Тамара Томић, Санела
Пуљиз, Бранка Карагић
Бранка Карагић-координатор Катарина
Марковић-сарадник Гордана Милошевићтехн. подршка

15
15
БиоБашта - пројекат

Током првог
полугодишта

Јелена Хорватски

е-twinning , ERASMUS+ пројекат

Tоком првог
полугодишта
7.12.2018.

Ивана Мали Вукелић
Катарина Марковић
Реализатори:
Тамара Томић
Јелена Хорватски

,,Утицај музике на нервни систем” угледни час из биологије и музичке
културе

2
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1
Учешће на конкурсу ,,Сазнали на
семинару применили у пракси”

септембар

3

Промоција школе „Тврђава“ на
друштвеним мрежама и сајту
Предавање ,,Пројект-метода у
настави хемије”
,,Osnove eTwinning-a”
,,Обољења и повреде срца и
крвних судова" - угледни час из
биологије и историје

Цела школска
година
15.12.2018.

27

17.-21.12.2018.
29.3.2019.

3

2

1

Приказ семинара ,,Савремени
облици евалуације “

19.1.2019.

3
1

Дежурство на школском
такмичењу ,,Читалићи кликераши
2019”
,,Обољења и повреде срца и

6.2.2019.

2

29.3.2019.

2

Милица Мимић, Бранка Карагић, Гордана
Милошевић, Никола Орељ, Санела Пуљиз
Катарина Марковић
Бранка Карагић
Гордана Милошевић
Гордана Милошевић
Дина Ђилас
Гордана Милошевић
Драган Ковачевић
Реализатори:
Јелена Хорватски
Санела Пуљиз
Гордана Милошевић
Бранка Карагић
Милица Бугарски
Реализатор:
Милошевић Гордана
Санела Пуљиз
Јелена Хорватски
Бранка Карагић
Јелена Здравковић
Милан Димић
Орељ Никола
Саша Павловић
Герич Даринка
Тамара Томић
Вишња Лукић
Милица Достанић
Јелена Варга
Маринела Петрашку
Јелена Стојшин
Ивана Мали Вукелић
Драган Ковачевић
Милица Мимић
Катарина Марковић
Милица Бугарски
Дина Ђилас
Јелена Хорватски
Гордана Милошевић
Катарина Марковић
Реализатори:
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крвних судова" - угледни час из
биологије и историје
1

Прегледање тестова са мале
матуре

19.6.2019.

Дежурство на малој матури

17,18,19. 6.
2019.
1.10.2018.

Полагање испита за лиценцу

10

Јелена Хорватски
Санела Пуљиз
Гордана Милошевић
Бранка Карагић
Милица Бугарски
Милица Мимић
Никола Орељ
Тамара томић
Гордана Милошевић
Санела Пуљиз
Анђела Шакота
Драган Тегелтија
Катарина Марковић
Санела Пуљиз
Никола Орељ

13.5.2019.

Милица Бугарски

Обука за супервизора

16.5.2019.
12.06.2019.

Саша Павловић
Тамара Томић

Супервизија на малој матури

17.- 20.06.2019.

16

Тамара Томић

Промоција уџбеника за 6. разред
издавача ,,Едука”

02.04.2019.

1

Промоција уџбеника за 6. разред
издавача ,,Логос”

04.04.2019.

1

Промоција уџбеника за 6. разред
издавача ,,Клет”

10.05.2019.

1

Промоција уџбеника за 6. разред
,,Фреска”
Дежурство и прегледање тестова
на општинском такмичењу из
историје

17.04.2019

1

Јелена Хорватски
Бранка Карагић
Милана Живковић
Санела Пуљиз
Тамара Томић
Тамара Томић
Јелена Хорватски
Милана Живковић
Санела Пуљиз
Тамара Томић, Јелена Хорватски, Катарина
Марковић, Бранка Карагић, Милана
Живковић,Милица Мимић, Санела Пуљиз
Санела Пуљиз

09.03.2019.

Санела Пуљиз
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Угледни час музичке културе и
српског језика ,,Слике са изложбе”

10.04.2019.

Угледни час музичке културе,
историје и српског језика ,,Песма
Рома”

27.05.2019.

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА - ОБУКЕ
НАСТАВНИКА у области развијања
предузетничких компетенција код
наставника и ученика и стварању
услова за реализацију
предузетништва у основним
школама
Дежурство и прегледање тестова
на општинском такмичењу
Књижевна олимпијада
Програм обуке за реализацију
наставе оријентисане ка исходима
учења за стране језике

01.03.02.03.2019. и
наредних осам
недеља

Програм обуке за реализацију
наставе оријентисане ка исходима
учења за биологију

24-25.08.2019.

Радионица ,,Постављање граница у
учионици”

26.08.2019.

2

Реализатори: Тамара Томић и Бранка Карагић

1

Гордана Милошевић

2
1

Реализатори: Тамара Томић, Санела Пуљиз,
Бранка Карагић
Гордана Милошевић

16

Милана Живковић

3.3.2019.

19-21.08.2019.

Бранка Карагић

16 сати +
8 сати
онлајн
обуке
16 сати +
8 сати
онлајн
обуке
8

Милица Мимић

Јелена Хорватски

Дина Ђилас, Јелена Хорватски,
Милица Бугарски, Милица Мимић, Катарина
Марковић, Вишња Лукић Драшко,
Ивана Мали Вукелић, Тамара Томић, Санела
Пуљиз, Mилана Живковић, Никола Орељ,
Драган Ковачевић, Драган Тегелтија, Гордана
Милошевић, Андреа Симин, Саша Павловић,
Кристина Сабо, Милица Станојевић, Тамара
Ђорђевић, Милан Димић, Маријана
Вуковљак, Јелена Здравковић
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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.
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Закључак:
Ове школске године у радни однос примљени су нова учитељица и нов наставник математике којима сам
се нашла као подршка и помоћ у адаптацији на нов колектив и начин рада. Наставни кадар који је нов у нашем
колективу, лепо је примљене од стране колега. Због мојих специфичних захтева по питању извођења 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.
1. Ученици су 19.09.2018. посетили путујућу изложбу посвећену Ани Франк у ОШ “Петефи Шандор”. Тамо су
слушали предавање и учествовали у занимљивој радионици о животу и раду ове девојчице. Циљ је био да
се ученици упознају са животом и значајем Ане Франк, као и развијање емпатије и солидарности.
2. Посета Европском дану језика 26.09.2018. године на Филозофском факултету. Циљ посете је
приближавање различитих светских језика ученицима, неговање свести о важности познавања језика, као
и учествовање у играма на страним језицима.
3. Посета ученика виших разреда манифестацији Ноћ истраживача 28.09.2018. године која се одржава у
тржном центру БИГ. Циљ посете је неговање истраживачког духа код ученика и подстицање
интересовања за природне науке.
4. Обележавање Дечје недеље од 1-5.10.2018. године у нижим разредима. У оквиру ове недеље
реализовали смо следеће програме:





1.10.2018. Права и обавезе детета
2.10.2018. Покажи шта знаш
3.10.2018. Шеширијада
4.10.2018. Маскенбал на тему јесени
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

5.10.2018. Посета цветној пијаци на Спенсу

Циљ обележавања Дечје недеље и реализовања поменутих програма јесте да се деца подсете на своја
права и обавезе, да се подстакне толеранција и креативност као и самосвесност сваког детета.
Посета Распустилишту поводом Светског дана хране 16.10.2018. године. Циљ посете је неговање свести о
здравој и правилној исхрани.
Обележавање Дана школе 18.10.2018. године. Ђацима нижих разреда приређена је оријентиринг трка и
пикник у Каменичком парку, док су ђаци виших разреда учествовали на фудбалском турниру са
ученицима других школа. Циљ оваквог обележавања Дана школе је неговање здравог спортског и
такмичарског духа као и неговање љубави према природи.
Посета ученика 5. и 6. разред Новосадској јесени 26.10.2018. године. Циљ посете је упознавање са
оринтологијом и учествовање на радионицама на ту тему.
Посета Сајму књига у Београду 27.10.2018. године. На Сајам су отишли сви ђаци од V до VIII разреда. Циљ
посете је неговање љубави према књигама и читању као и набавка књига за школску библиотеку.
Обележавање празника Ноћ вештица традиционалним маскенбалом 31.10.2018. године. Циљ
обележавања је приближавање културе и дечјих обичаја у Америци, Енглеској, Француској и Немачкој.
23.11.2018. одлазак ученика од 5. до 8. разреда на представу “Деца на интернету 2” у гимназији Лаза
Костић. Циљ је освешћавање деце на опасности дигиталне комуникације на интернету.
29.11.2018. одлазак ученика од 1. до 4. разреда на представу “Вања” у Позоришту младих. Циљ је
културно уздизање ученика и развој навике посећивања позоришта.
Новогодишњи вашар организован је 14.12.2018. Ученици од 1. до 4. разреда продавали су своје
рукотворине. Циљ вашара је рад на развитку предузетништва код ученика, али и скупљање новца у
хуманитарне сврхе.
Презентација ученичких пројеката током пројектне недеље 17-21.12.2018. Циљ је креативна презентација
ученичких производа и радова током рада на пројектима различитих тема.
Уочи школске славе Свети Сава, ученици су на часовима учили о Светом Сави. Циљ упознавање деце са
ликом Светог Саве и његовом значају у оснивању образовања у Србији.
Обележавање Дана заљубљених 14.02.2019. - није реализовано.
Обележавање Дана матерњег језика 21.02.2019. - није реализовано због ванредног распуста.
Ђаци од петог до осмог разреда посетили су Сајам књига и Сајам образовања 07.03.2019. Циљ посете
јесте неговање и подстицање љубави према књигама као и упознавање ученика са понудом средњих
школа.
Ђаци од првог до шестог разреда посетили су Новосадско пролеће 21.03.2019. Циљ посете је учествовање
на радионицама на којима се подстиче развој еколошке свести.
Посета Фестивалу луткарства основних школа у марту 2019. - није реализовано.
Одлазак на Ускршње чаролије у априлу 2019. - није реализовано.
Ученици од првог до четвртог разреда организовали су традиционални школски Пролећни вашар
18.04.2019. године. Вашар има за циљ развој предузетничког али и хуманитарног духа код деце будући да
је сав приход приложен је у добротворне сврхе.
Обележавање Дана планете Земље 22.04.2019. - није реализовано због пролећног распуста.
Обележавање Дана књиге 23.04.2019. - није реализовано због пролећног распуста.
Одлазак на Фестивал науке у мају - није реализовано због недовољног броја заинтересованих.
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25. Ђаци од 5. до 8. разреда посетили су Галерију Матице Српске 13.05.2019. у оквиру манифестације Музеји
за 10. Циљ је посета изложби “Ђура Јакшић између мита и стварности” и учествовање у употреби мобилне
апликације у галерији.
26. Ђаци од 5. до 8. разреда посетили су Планетаријум 14.05.2019. Циљ посете је стицање знања из области
астрономије.
27. Ђаци 2. разреда 16.05.2019. посетили су Музеј града Новог Сада у оквиру манифестације Музеји за 10.
Циљ посете је културно уздизање ученика.
28. Ђаци од 1. до 4. разреда 29.05.2019. учествовали су у манифестацији Спортски дан у Апатину где су
учествовали у такмичењу из старих игара. Циљ је развој здравог такмичарског духа.
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. У току школске године спроведена је
исцрпна анкета о задовољству родитеља услугом школе, као и о задовољству наставног особља сарадњом и
комуникацијом са родитељима. Резултати анкете су приказани као део извештаја Тима за самовредновање.

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.
5.1.

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа

Познајем, разумем и пратим релевантне прописе.
Индикатори:

5.2.



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 2018. године




Разумем импликације законских захтева на начин управљања
Учествовала сам у изради Анекса Школског програма.
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.
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Индикатори:




Иницирам и планирам припрему општих аката и документације.



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.

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

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.

VI Област:
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.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Извештај Тима за развојно планирање налази се у Прилогу 1.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ се налази
на 51. стр.

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА
ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ се налази на 79. стр.
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
се налази на 117. стр.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНОВАЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ се налази на
116. стр.
Директор
Дина Ђилас

3.3. СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
3.3.1. Наставничко веће
Прво Наставничко веће 14.9.2017.
1. Усвајање Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину
2. Разно
Друго Наставничко веће 29.10.2018.
1. Анализа успеха, владања и изостанака ученика на крају првог тромесечја
2. Мишљења о ученицима за тромесечје
3. Пројекти
4. Радионица о штетности употребе мобилних телефона
5. Трошкови превоза
6. Mind up програм
7. Разно
Треће Наставничко веће 26.12.2018.
1. Општи успех ученика и изречене дисциплинске мере на крају првог полугодишта школске 2018/19.
године.
2. Aнализа владања ученика на крају првог полугодишта
3. Анализа изостанака ученика
4. Разно
Четврто Наставничко веће 22.3.2019.
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
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Пето Наставничко веће 9.5.2019.
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Одлука о избору уџбеника за први и пети разред за школску 2019/2020. годину
Шесто Наставничко веће 15.6.2019.
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 И ТИМОВИ
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.
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.
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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.
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: Вишња Лукић Драшко

3.3.2.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА - ЈЕЗИЦИ
ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА ЗА МАТЕРЊИ ЈЕЗИК
за школску 2018/19. годину
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 првог полугодишта школске 2018/18. године се у “Тврђави” одвијала:
редовна настава,
додатна,
допунска настава за ученике свих разреда,
припреме за такмичење,
припрема осмака за малу матуру,
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-

секција “Читалићи”
пројекат “Читалићи”.

Ученици осмог разреда су 19.9.2018. са наставницом немачког и српског језика посетили путујућу
изложбу посвећену Ани Франк, која је била постављена у холу школе ОШ “Петефи Шандор”, где су послушали
предавање и учествовали у занимљивој радионици о животу и раду ове девојчице. Циљ ове посете био је да се
ученици упознају са животом и значајем Ане Франк, периодом ИИ светског рата, као и развијање емпатије и
солидарности.
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 и културама.
Такође, током читаве школске године траје сарадња и корелација српског језика са многим предметима
(историја, музичка култура, ликовна култура, биологија, француски језик, физичко васпитање, географија,
информатичко образовање) и остварено је неколико заједничких часови или мини-пројеката који укључују
сарадњу две или више предмета у оквиру једног часа или неколико часова/недеља.
Као посебно успешне часове, навела бих заједнички час српског језика и физичког васпитања, где су
ученици учествовали у спортским играма “Хајдучки вишебој” и на тај начин “одмерили снаге” физичком смислу (у
играма надметања, трци, обарању рука, скакању у даљ, надвлачењу кономпца), али и поновили градиво из
народне књижевности које су радили током 7. разреда. На том часу били су присутни ученици 7. и 8. разреда.
Пројекат “Епохе кроз векове”, који је спроведен међу ученицима 8. разреда је корелација ликовне и
музичке уметности, историје и српског језика, а има за циљ боље упамћивање и сналажење у уметничким и
историјским правцима и епохама. Ученици истражују одређену уметност у датој епохи и смештају је на одређено
место на плакату који су сами осмислили и израјдили, а који ће им стајати на ходнику и помагати да се лакше и
боље сналазе у овим историјским периодима.
Пројекат који је планиран за крај полугодишта и обухвата све разреде је о употреби мобилних телефона,
те ће ученици развити вештину комункације путем дебате у којој ће износити своје ставове за и против употребе
мобилних телефона, за које су претходно извршили детаљна испитања и истраживања. Такође ће се упознати са
позитивним и негативним утицајима ових уређаја, осмислити и извести скечеве и филмиће на задату тему.
Остварена је посета Сајму књига у Београду 27.10.2018. где је остварен циљ упознавање са најновијим
издањима, развијање љубави према књизи и писаној речи.
Ученици су са наставницом српског и музичке културе 23.11.2018. ишли на представу “Деца на интернету
2” у позоришту гимназије Лаза Костић. Остварени су циљеви развијање љубави према позоришној уметности,
упознавање са представом као уметничким делом, упознавање са опасностима које вребају са интернета.
Секцију “Читалићи” су водиле наставница енглеског Катарина Марковић и наставница српског са
ученицима 1, 2. и 3. разреда. На њој су читани разни текстови, вежбало разумевање прочитаног, правили
дневници читања и неговала читалачка култура, писменост и љубав према књижевности.

38

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

Такође, током читаве школске године траје сарадња и корелација српског језика са многим предметима
(историја, музичка култура, ликовна култура, биологија, француски језик, физичко васпитање, географија,
информатичко образовање) и остварено је неколико заједничких часови или мини-пројеката који укључују
сарадњу две или више предмета у оквиру једног часа или неколико часова/недеља.
7.3.2019. ученици су посетили Сајам књига и образовања у Новом Саду где су се упознали са књижевним
издањима домаћих и страних издавача, као и са избором средњих школа и факултета у Новом Саду и околини.
У мају је, у оквиру пројекта, традиционално одржан заједнички час историје, музичке културе и српског
језика у 7. разреда под називом “Ђелем, ђелем”, у ком су се ученици упознали са ромском историјом и културом.
На Републички ниво такмичења прошла је ученица 8. разреда А.Д. која није учествовала на том нивоу
такмичења, јер је истог дана имала пријемни испит за средњу школу.
Ученица 8. разреда М.Т. пласирала се на Општинско такмичење Књижевна олимпијада.
Током пројекта “Читалићи” ученици су развијали читалачке навике и функционално читање. До
Републичког нивоа такмичења које је одржано у Мачкату дошао је ученик трећег разреда Т.Б.
Током часова српског језика у овом полугодишту реализовани су сви циљеви планирани планом и
програмом за школску 2018/19. годину.
Координатор актива,
Бранка Карагић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
школска 2018/2019. година
Чланови тима:
Милица Мимић, наставница немачког језика - координатор
Катарина Марковић, наставница енглеског језика
Драган Ковачевић, наставник енглеског језика
Милица Бугарски, наставница француског језика
26.09.2018. године ученици свих разреда ПОШ “Тврђава” учествовали су на Европском дану језика на
платоу Филозофског факултета. Циљ посете је приближавање различитих светских језика ученицима, неговање
свести о важности познавања језика, као и учествовање у играма на страним језицима. Наши ученици су се
опробали у припремљеним језичким активностима и играма и попуњавали своје пасоше након чекираних
активности.
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Ученици свих разреда прославили су Ноћ вештица 31.10.2018. године тематским часовима и
радионицама на језичким клубовима као и традиционалним маскенбалом. Циљ обележавања је приближавање
културе и дечјих обичаја у Америци, Енглеској, Француској и Немачкој.
У септембру су са радом почели и језички клубови из енглеског, француског и немачког језика у свим
одељењима. На језичким клубовима ученицима је пружена могућност да учврсте, продубе или обнове знање
стечено на редовним часовима страног језика кроз разнолик, често игролик и кооперативан начин рада.
Од октобра је са радом почела секција шпанског језика за ученике од I до III разреда. Ученици ће
овладати основним вокабуларом и упознати се са шпанском културом кроз различите методе рада.
Од 4.10. до 24.10. на часовима немачког језика у 6. разреду реализован је пројекат Храна и пиће. У оквиру
пројекта, ученици су истраживали навике по питању исхране код Немаца, анкетирали другаре из школе како би
утврдили које им је омиљено јело, писали рецепте на два страна језика, кували и бавили се статистичком
обрадом података.
12.10.2018. наши ученици су у оквиру секције прославили Дан Шпаније
25.10.2018. реализован је час у 8. разреду који је водила гошћа из Немачке на тему “Размена ученика”.
12.11.2018. године, ученици IV разреда су прославили Светог Мартина који се у Немачкој традиционално
прославља 11.11. Ученици су се упознали са ликом и делом Светог Мартина, научили пригодне песме на
немачком језику које се певају њему у част и правили лампионе и традиционална слатка пецива.
Средином новембра је на часовима енглеског језика организована пројекција филма као подсетник на
Дан захвалности.
На језичким клубовима из сва три предмета, ученици су се кроз различите активности упознали са
традицијом и разликама у обичајима везаним за прославу Божића у три државе.
У току пројектне недеље, наставница енглеског језика Катарина Марковић и наставница француског
језика Милица Бугарски су заједно са учитељицом Милицом Достанић организовале пројекат под називом “Кувај
за пријатеље” са ученицима од 1. до 4. разреда.
За време првог полугодишта, Џастин Хале Милошев, студенткиња из Америке, држала је радионице са
наставницом Катарином Марковић. У оквиру радионица, ученици нижих разреда сазнали су многе ствари у вези
са животом у Америци.
У току другог полугодишта, ученици од 1. до 4. разреда на француском језичком клубу, сценирали су,
режирали и снимали филмиће на основу одрађеног градива.
Од 27.03. до 18. 04. ученици петог разреда учествовали су у пројектној настави из немачког језика на тему
„Моја породица“. Ученици су путем различитих техника и метода савладали предвиђено градиво, а продукти
рада су кратки филм и породично стабло.
На Општинском такмичењу из енглеског језика, одржаног 23.02.2019. године, ученица М. Т. освојила је 2.
место.
На Општинском такмичењу из немачког језика, одржаног 24.02.2019. године, ученица А. Д. освојила је 2.
место.
На Окружном такмичењу из немачког језика, одржаног 24.03.2019. године, ученица А. Д. освојила је 1.
место.
На Републичком такмичењу из немачког језика, одржаног 19.05.2019. године, ученица А. Д. добила је
захвалницу за остварено 5. место.
У марту, наставница српског језика, Бранка Карагић и наставница немачког језика, Милица Мимић,
одржале су заједнички час на тему „Дневник Ане Франк“.
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Крајем априла обележен је Ускрс и ученици нижих разреда упознали су се са сличностима, али и
разликама приликом обележавања овог празника у три државе.
Координатор: Милица Мимић

3.3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ


Стручно веће за природне науке чине :
 Јелена Хорватски - наставница биологије
 Драган Телгетија (Даринка Герић) - наставник математике
 Анђела Шакота - наставница физике
 Гордана Милошевић - наставница хемије и координатор већа

У току школске године чланови стручног већа су :
●
●
●
●
●

●

●

донели план рада већа (у прилогу)
саставили спискове уџбеника и наставног материјала неопходног за извођење наставе и секција
временски и садржајно ускладили програме наставних предмета у оквиру разреда ради реализације
пројеката и заједничких часова
предложили увођење изборног предмета Рука у тесту од другог до четвртог разреда чију наставу ће
реализовати наставница хемије Гордана Милошевић
саставили лични план професионалног развоја и упознали једни друге са својим плановима донели
одлуку да ће се у школској 2018/19 организовати следеће секције:
o математичка секција - наставница математике Даринка Герић и учитељица Маринела Петрашку ће
реализовати са ученицима нижих разреда
o велики истраживачи - наставница физике Јелена Стојшин ће реализовати са ученицима виших
разреда
o истраживачи природе - наставница хемије Гордана Милошевић и наставница биолoгије Јелена
Хорватски ће реализовати са ученицима првог разреда
донели одлуку да ће се допунска настава из природних наука реализовати једном недељно у
договореним терминима. Додатна настава, по жељи ученика, ће се реализовати из билогије и математике
минимум једном недељно, као припрема ученика за такмичење.
посетили следеће манифестације:
o
o
o

Наставница физике, Јелена Стојшин, је са ученицима виших разреда 28.9. посетила Ноћ истаживача
у тржном центру БИГ.
Ученици 5. и 6. разреда су у пратњи наставнице биологије, Јелене Хорватски, посетили и Новосадску
јесен одржану на Спенсу.
Наставница хемије, Гордана Милошевић је заједно са наставницом српског језика, Бранком
Карагић, водила ученике на 63. међународни београдски сајам књига 24.10.
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o
o
o
o
●

Наставница математике, Даринка Герић, са ученицима је гледала представу “Деца на интернету”
Дана 7.3. ученици 7. и 8. разреда су са наставницама Герић Д. и Хорватски Ј. посетили сајам књига и
образовања у Мастер центру Новосадског сајма.
Дана 21.3. ученици су са наставницом биологије посетили Новосадско пролеће. Ученици су
учествовали у мноштву радионица.
Наставнице биологије, физике и хемије су 14.5. ученике од 5-8 разреда водиле у посету
Планетаријуму на Петроварадинској тврђави.

реализовали следеће заједничке часове и пројекте:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Биологија кроз скупове - заједнички час математике и биологије реализован у 5. разреду
Глас - заједнички час билогије и српског језика реализован у 6. разреду
Грађа ћелије - заједнички час ликовног и биологије реализован у 5. разреду
Кретање животиња - заједнички час биологије и физичког васпитања у свим разредима основне
школе
Утицај музике на нервни систем - заједнички час музичког и билогије у 7. разреду
Повреде коже - заједнички час хемије и биологије у 7. разреду
Исхрана биљака - пројекат из биологије реализован у 5. разреду
Киселе кише - пројекат из хемије реализован у 8. разреду
Однос организама и спољашње средине - пројекат из билогије у 8. разреду
Здрава исхрана и унос воде. Енергетски напици - пројекат из биологије и математике, од .13.5.-17.5.,
5. разред (Хорватски Ј.)
Истраживање стања угрожености животне средине у непосредном окружењу - од 31.1. до 5.2., 8.
разред (Хорватски Ј.)
Глобалне последице загађивања животне средине - од 19.3. до 21.3., 8. разред (Хорватски Ј.)

● реализовали припремну наставу за ученике 8. разреда и то једном недељно из математике и једном
сваке друге недеље из биологије, физике и хемије.
●
●

одржали припрему за такмичење из следећих предмета у наведеним разредима:
математика
○ пети разред ; један ученик
○ седми разред ; један ученик

●

биологија
○
○
○
○

пети разред ; три ученика
шести разред ; четири ученика
седми разред ; два ученика
осми разред ; два ученика
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●
●

анализирали успех ученика на крају првог квартала и на крају првог полугодишта чиме је оба пута
утврђено да нису изречене опомене из било ког предмета.
стручно се усавршавали на следећи начин:
 У установи:
❖
❖
❖

❖
❖
❖

27.10. Обука за гугл драјв - три сата стручног усавршавања , уз присуство свих чланова већа
17.11. Обука за едмодо - три сата стручног усавршавања, уз присуство свих чланова већа
19.1. наставница хемије Гордана Милошевић је одржала приказ семинара “Савремени
облици евалуације у настави”. Сви слушаоци су добили 1 сата а реализатор 3 сата интерног
стручног усавршавања, уз присуство свих чланова већа
29.3. ,,Обољења и повреде срца и крвних судова" - угледни час из биологије и историје, 2
бода (Хорватски Ј.) реализатори, 1 бод слушаоци ( Милошевић Г.)
6.2. Читалићи - дежурство на школском такмичењу, 2 бода ( Хорватски Ј. и Милошевић Г.)
19.6. Прегледање тестова са мале матуре, 10 бодова - Милошевић Г.

 Акредитовани семинари:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

22.9. Обука за Mind up - први циклус (24 бода након завршене обуке) - сви чланови већа
24.11. Савремени облици евалуације у настави хемије (8 бода) - наставница хемије
21.2. Обука за Mind up - први циклус - сви чланови већа
2.4. Едука - презентација уџбеника за 6. разред, 1 бод (Хорватски Ј.)
4.4. Логос - презентација уџбеника за 6. разред, 1 бод (Хорватски Ј.)
10.5. Клет - презентација уџбеника за 6. разред, 1 бод (Хорватски Ј.)

 Пројекти (у току целе године) :
❖
❖

Читалићи кликераши - наставница хемије као техничка подршка
Биобашта- наставница биологије као сарадник

● нове колеге Шакота А. и Тегелтија Д. су упознати са планом рада стручног већа за природне науке.
● упознати са одлуком Друштва биолога Србије да се укида такмичење из биологије за пети и шести
разред. Чланови већа су договорили да ће се школско такмичење ипак одржати и да ће се за учеснике
такмичења припремити захвалнице, како је и урађено.
● на састанку стручног већа извршили анализу школских такмичења која су одржана у следећим
терминима:
➢
➢
➢

Биологија - уторак, 19.2.2019. године
Математика - петак, 18.1.2019. године
Физика - уторак, 12.2.2019. године

43

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

Резултати такмичења су следећи (осенчени ученици су прошли у следећи ниво такмичења):
 Биологија: пети Г.П. 82/100 , С.И. 96/100, А.И. 99/100; шести Ј.Б. 54/100, Ј.Ђ. 58/100, А.Ђ. 63/100;
седми В.Б. 71/100, В.С. 46/100; осми Л.И. 86/100, С.С. 76/100
 Математика: пети С.И. (50%) ; седми М.И. (50%)
 Физика: шести Ј.Ђ. 20/100 , Н.Ц. 25/100, Р.Д.25/100
 су договорили да се припремна настава за малу матуру у другом полугодишту одржава једном недељно у
договореним терминима.
 у јануару и фебруару месецу директорка је посетила следеће часове чланова стручног већа :
➢ Хемија : 4.2. понедељак ; 8. разред
➢ Биологија: ; 31.1. четвртак; 5. разред
➢ Математика: 7.2. четвртак ; 7. разред
➢ Директорка је са наставницима анализирала час. Наставници су добили повратну информацију о
успешности часа и савет за даље напредовање. Евалуација часа налази се код директорке и у
портфолијима наставника.




дана 21.3. ученици наше школе су учествовали у међународном математичком такмичењу “Кенгур”.
Према званичним резултатима са сајта на математичком такмичењу “Кенгур” похвалнице су добили
ученица првог разреда А.Р. и ученик трећег разреда Т.Б.
одржали секције:
 “Мали научници” - 20 реализованих часова за целу школску годину
 “Математичка секција” - реализована у нижим разредима са учитељицом Петрашку М. и
наставницом математике Герић Д.
 “Истраживачи природе” - у првом разреду реализовале су наставнице Хорватски Ј. и Милошевић
Г. са укупно 31 час.
 “Био башта” - реализовала Хорватски Ј. у току целе школске године.







учествовали у недељи отворених врата од 8.-12.4. у нашој школи. Родитељи су могли да посете часове
своје деце. Тако су часове биологије посетили: у петом разреду Н.Станковић а у шестом разреду Д. Рацић
и М. Сич Дукић. Час хемије посетио је С.Бошкан у седмом разреду. Родитељи су имали прилике да виде
методе рада са децом и да на крају часа са наставницима прокоментаришу час.
учествовали у прегледању тестова са пробне мале матуре одржане 12. и 13.4.. Средња вредност резултата
пробног теста из математике изражена у процентима је 52,3% а комбинованог теста је 59,5%.
од 3.-14.6. реализовали припрему за малу матуру са 5 часова недељно из математике и 2 часа недељно из
хемије, биологије и физике.
Додатна, допунска и припремна настава реализоване су на следећи начин:
■ додатна настава - 68 часова
■ допунска - 63 часа
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■ припремна настава за 8. разред - 58 + математика
Извештај саставила:
Милошевић Гордана

3.3.2.4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ И СПОРТ
Чланови Стручног већа за уметност и спорт су:
Ивана Мали Вукелић (професор ликовне културе) предаје ликовно у нижим и вишим разредима и држи ликовну
секцију
Тамара Томић (професор музичке културе) предаје музичко у нижим и вишим разредима и хор
Никола Орељ ( професор физичког васпитања) предаје физичко и изабрани спорт.
Руководилац Стручног већа је Тамара Томић.
Стручно веће се редовно састајало током целе шсколске године 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.
У табели је дат приказ планираних и одржаних часова по предметима у свим разредима у школске године
Ликовна култура
Разред

Музичка култура

Физичко васпитање

Планирано

Одржано

Планирано

Одржано

Планирано

Одржано

I
II
III
IV

36
72
72
72

36
72
72
72

36
36
36
36

36
36
36
36

/
/
108
108

V

72

72

72

72

72 + 54

VI

36

36

36

36

72 + 36

VII

36

35

36

36

72 + 36

VIII

34

34

34

34

68 + 34

/
/
106
106
72 +
(ОФА)
72 +
(ОФА)
72 +
(ИС)
68 +
(ИС)

54
54
36
34

У току школске године, поред редовних часова, одржавала се секција хора у нижим разредима.Термин
одржавања проба био је четвртком од 15.20 до 16.00.Укупно је одржано 35 часова. На пробама су се обрађивале
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дечије песме, песме забавног и народног карактера, као и песме из анимираних филмова.Уз поједине песме
ученици су свирали на ритмички инструментима.
Хор је наступао на школској приредби и затварању пројектне недеље у јуну.
Ликовна секција се за ученике виших разреда, као и за ученике четвртог разреда одржавала петком у термину од
14.30.до 15.15, за ученике трећег разреда уторком од 12.10. и за ученике другог разреда петком од 13.30. За
ученике првог разреда секција Лепо писање се одржавала средом у термину од 12.10 ч.
Поред одржавања редовних часова из предмета физичког васпитања (физичко и здравствено васпитање – 5.
разред, 6. разред), седми и осми разред имали су и предмет Изабрани спорт – Атлетика /годишњи фонд часова
36/.
Пети и шести разред су имали предвиђен 1,5 час на недељном нивоу физичких активности, који се реализовао
једним часом недељно /годишњи фонд часова 36/, а оних пола часа кумулативно на месечном или годишњем
нивоу у виду активности: излети, планинарење, оријентиринг,...
Дана 21.09.2018. наставник физичког је водио ученике на једнодневно планинарење на Фрушку гору.
Учествовали су ученици виших и нижих разреда. Такође, у току првог тромесечја на часовима физичког
васпитања ученици су посетили веслачки клуб, клуб спортског пењања билијар и пикадо клуб.
Дана 09.10.2018.одржан је крос на Кеју са Петроварадинске стране.
У петом разреду је почетком октобра урађен пројекат „Трагови прошлости“ у којем су обухваћени ликовна
култура, музичка култура и историја. На крају пројекта ученици су направили примитивне музичке инструменте
као и сојенице и пећине у којима су некада људи живели.
У току октобра месеца, реализована је Јесења изложба ликовних радова у холу школе. Такође, на крају истог
месеца направљена је декорација школе поводом Ноћи вештица, где су декорацију направили ученици нижих и
виших разреда.
Ученици су учествовали на конкурсу Института за јавно здравље Војводине поводом „Светског дана хране 2018.“
(16.октобар).
Ученици од I – VIIIр учествовали су на конкурсу ОК „Војводина“ Нови Сад „Нова маскота 2018“ на којем је
ученица IV1 разреда Л.П. у својој узрасној категорији усвојила 1.место.
У октобру месецу одржани су кооперативни часови ликовног и биологије „Грађа ћелије“.Такође је у нижим
разредима реализован пројекат „Живим здраво-здравољупци“ у оквиру којег су ученици посетили
распустилиште и учествовали на радионицама урбаних повртара.
Општинско такмичење из фудбала одржано је 18.10.2018. у ОШ “Прва војвођанска бригада” у Новом Саду.
Учествовали су ученици од петог до осмог разреда Без даљег пласмана.

Крајем новембра у осмом разреду урађен је пројекат под називом „ Сведоци епоха“ који ће обухватати приказ
епоха од антике до романтизма кроз историју, музичку културу, ликовну културу и српски језик.
Такође, у другом разреду је од новембра месеца на часовима музичке културе започет пројекат „ Моја књига о
композиторима“ који ће трајати до краја школске године. Крајем новембра у трећем разреду је одржан
заједнички час музичке културе и енглеског језика на тему „Ритам кроз енглески“.
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Крајем новембра одржан је и заједнички час физичког васпитања и српског језика у седмом и осмом разреду са
темом „Хајдучки вишебој“ а крајем децембра одржан је и заједнички час физичког васпитања и биологије на
тему “Кретање предатора”.
Почетком децембра у седмом разреду је одржан угледни час музичке културе и биологије на тему „Утицај музике
на нервни систем“.
Пред крај првог полугодишта, 14.12.2018. одржан је Новогодишњи вашар. Ученици од првог до четвртог разреда
продавали су своје рукотворине које су правили на часовима ликовне културе и ликовне секције Циљ вашара је
био рад на развитку предузетништва код ученика, али и сакупљање новца у хуманитарне сврхе.Такође, школа је
била украшена новогодишњом декорацијом коју су ученици на поменутим часовима направили.
У склопу пројектне недеље, у вишим разредима одржана је радионица “Од хероглифа до емотикона”у склопу
пројекта „За и против мобилних телефона”у корелацији ликовног и историје.
У последњој недељи полугодишта наставник физичког васпитања је водио ученике на клизање у Дунавски парк.
У току зимског распуста, ученици су ишли на ваншколске активности – скијање на Копаоник. Тамо су боравили
седам дана и усавршили технику скијања. Учествовало је 19 ученика од петог до осмог разреда.

На почетку другог полугодишта на часовима музичке културе у седмом разреду у склопу обраде жичаних
инструмената, гостовали су ученици шестог разреда који су својим вршњацима представили инструменте које
свирају и на тај начин им омогућили да лакше разумеју и запамте основне одлике жичаних инструмената.
У фебруару месецу послати су дечији радови на „47.International childrens exibition of Fine Arts“ LIDICE 2019.
Општинско такмичење из кошарке одржано је 05.03.2019.године. Учествовали су ученици од петог до осмог
разреда. Такмичење је завршено без даљег пласмана.
На међуокружном такмичењу из џудоа 3.4. 2019. у Степановићеву, ученик Д.Р. је учествовао и стигао до
четвртфинала.
На окружном такмичењу из атлетике 04.04.2019. на стадиону „Карађорђе“у Новом Саду, учествовали су ученици
од првог до осмог разреда. Треће место, из дисциплине трка на 600м, освојио је ученик шестог разреда Д.Р.
У периоду од новомбра до априла реализовани су излети – посете спортовима: веслање, спортско пењање,
билијар, пикадо, клизање, куглање, стреличарство, стрељаштво.
Током априла месеца послати су ученички радови на 8.БУДИ уметнички конкурс за децу у Панчеву, затим на
24.Републичку смотру ученичког ликовног стваралаштва за основне школе ,Београд као и на 16.Ликовни конкурс
за ученике основних школа Републике Србије.
У петом разреду је 10.04.2019. одржан угледни час „Слике са изложбе“ у корелацији са српским језиком, где су
ученици кроз активно слушање музике и називе кратких композиција усвојили ново градиво из граматике.
Дана 18.04.2019. у дворишту школе одржан је Пролећни вашар. За циљ је имао развој предузетничког и
хуманитарног духа код деце па је сав приход приложен је у добротворне сврхе.
Други пројекат у петом разреду из музичке културе урађен је у току маја месеца био је „Љубав и пријатељство“ у
корелацији са српским језиком у којем су се обрађивале песме из области „Љубав је то“. Као крајњи циљ
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пројекта биле су ученичке презентације на тему „Моја љубав према..“ где су ученици својим вршњацима
презентовали своју љубав према спорту, животињама, књигама, музици. Такође, урађен је мини пројекат у
склопу области „Стара фолклорна традиција Србије“ у корелацији са српским језиком.
Пред сам крај школске године у седмом разреду су одржана 2 угледна часа у којима су спојени часови музичке
културе, историје и српског језика за наставне јединице „Креће се лађа француска“ и „Песма Рома“.
Дана, 29.5.2019. ученици од првог до четвртог разреда су учествовали на ,,Дечјим традиционалним играма“ у
Апатину и остварили запажене резултате. Освојено је 8 медаља.
У пројектној недељи школске године реалзован је пројекат „Фудбал и кошарка“ у којем су ученици виших
разреда истраживали историјат и занимљивости ових спортова. Као крајњи циљ пројекта била је брошура са
занимљивостима из света кошарке и фудбала као и кратак квиз.
Тамара Томић

3.3.2.5. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018 / 2019. ГОДИНУ
У току школске године реализоване су следеће активности:
1.
Уређење кабинета и набавка наставних средстава
2.
Организовање наставе, допунског и додатног рада, припремне наставне за малу матуру, као и
часова историјске секције
3.
Школско и општинско такмичење из историје
4.
Ученички излет у Сомбор
5.
Праћење успеха ученика
1.
На почетку школске године уређен је кабинет за друштвене науке и набављен потребни
материјал (држачи за карте, уџбеници, атласи, потребан материјал за рад).
2.
Часови додатне и допунске наставе су реализовани у складу са наставним планом и потребама
ученика.
Припремна настава за малу матуру организована је у оба полугодишта - у првом полугодишту дваке
друге недеље, а у другом полугодишту сваке недеље по један час.
Часови историјске секције реализовани су за ученике 2.,3. И 4. Разреда, у складу са њиховим
распоредом часова, једном недељно.
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3.
На школско такмичење из историје пријављено је десет ученика и то – један ученик петог разреда, пет
ученика из шестог разреда, три ученика из седмог разреда и један ученик из осмог разреда.
Школско такмичење из историје је реализовано за 11.02.2019.године.На такмичење је изашло девет
ученика : 5.разред - А.И., 6.разред- Н.В., Д.Р., Ј.Б., Р.Д., Ј.Ђ., 7.разред - М.Ђ., Д.Б., 8.разред- М.Ђ.
Такмичење је прошло по плану, без нерегуларности. Један ученик шестог разреда, иако пријављен, због
болести није присуствовао школском такмичењу из историје.
На општинско такмичење су се пласирали: А.И. (са 48/51 бодова) из петог разреда, Н.В. ( 48,5/53), Д.Р.
(36,5/53), Ј.Б. (34,5/53) из шестог разреда и М.Ђ. (42/50) из осмог разреда.
Општинско такмичење из историје релизовано је 09.03.2019.године у ОШ “Ј.Ј.Змај” у Ср.Каменици.
Нико од ученика се није пласирао на окружно такмичење.
4.
У току првог полугодишта реализован је једнодневни излет у Сомбор. Ова посета историјским
локалитетима и институцијама у Сомбору одржана је 20.10.2018.године. Излету су присуствовали
пријављени ученици од петог до осмог разреда.
5.
На сваком састанку анализиран је рад ученика и договарана стратегија напретка за наредни период.
Координатор
Санела Пуљиз

3.3.2.6. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА,
ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ, ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА И НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2018/2019.год.
Стручно веће спровело је већину активности планираних на почетку школске године.
Септембар
У првој седмици одржан је састанак на којем су чланови Стручног већа који су на претходном састанку
упознати са задужењима за наредну годину. Након предложених семинара приступило се детаљној
изради плана.
Октобар
Наставници Радослава Ступар и Милана Живковић 22.10.2018.год. присуствовале су семинару
"Оснаживање дечијег ума"-Mind Up-први део који је одржан у просторијама ПОШ "Тврђава"
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Семинар је био веома корисан и иновативан, где су учесници наставници наше школе радили домаће
задатке и презентовали осталим колегама. Атмосфера је била радна, и веома корисни савети су
помогле колегама и нама у даљем раду.
27.10.2018.год. одржана је обука у нашој школи" Google drive u nastavnom procesu". Предавач Драган
Ковачевић нас је увео у рад у наставном процесу у програмима Google Drive, Docs, Spreadsheets i Forms.
Поред главног фокуса на поменути софтвер, говорило се и о правилној употреби рачунара, као и о
потенцијалним ситуацијама и проблемима на које би наставник могао да наиђе на часу приликом
употребе рачунара и пројектора. Прошло се и кроз неколико примера из стварних ситуација у којима
поменути алати могу да убрзају, организују и учине све оно што посао учитеља / наставника учини
занивљивим и лакшим.
Сама обукаa је конципирана као радионица на којој ће се свака научена ствар примењивати у виду
вежбе.
Сви учесници обуке су добили задатак да ураде домаћи задатак и поставе на Google drive.
Новембар
17.11.2018.год. у нашој школи одржан је Еdmodo семинар. Edmodo је бесплатна друштвена мрежа
намењена наставницима, ученицима и родитељима. Еdmodo даје могућност отварања наставничких,
ученичких и родитељских налога, креирања група, дељења докумената, праћење рада ученика или
одређене групе, међусобно комуницирање са другим наставницима.
До сада смо веома успешно имплементирали коришћење ове друштвене мреже међу ученицима и
наставницима, планирамо да је користе и родитељи.
Децембар
Ближи се крај првог полугодишта и зимски распуст, па ученици желе да украсе школу и праве украсне
предмете , као и предмете које износе и продају на Новогодишњем вашару. Родитељи и остали
посетиоци долазе и купују предмете које ученици правили на часовима технике и технологије.
Јануар
Почиње друго полугодиште и почињу припреме из информатике и рачунарства ученика седмог разреда
Марка Ињца и Реље Дукића ученика шестог разреда са наставницом Радославом Ступар.
Фебруар
21.02.2019.год. је одржан други део семинара MindUp у просторијама ПОШ"Тврђава" под водством
педагошке саветнице Злате Јовић. Учесници семинара(наставници и васпитачи) износили су своја
искуства када су примењивали предложене методе. . Марко Ињац ученик седмог разреда и Реља Дукић
ученик шестог разреда пласирали су се на школском такмичењу и почињу активне припреме за
Опшинско такмичење које ће се одржати 10.03.2019. у Гимназија „Јован Јовановић Змај“.
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Март
10. марта 2019. године одржава се акција" Очистимо Тврђаву" . Учествовала су четири ученика наше
школе и на часовима технике и технологије су са наставницом Миланом Живковић направљени
штапови са металним делом за боцкање папира и осталог отпада. Деца су вредно са осталим
волонтерима чистила Тврђаву.
10. 03. 2019. такмичење са Марком и Рељом у гимназији „Јован Јовановић Змај“. Ученик Мрко Ињац се
плаасирао на Окружно такмичење.
31.03. 2019. Оружно такмичење у гимназији „Јован Јовановић Змај“ на коме је Марко Ињац остварио
пласман на Републичко такмичење.
Април
Припреме са Марком и такмичење. 19.05.2019. одржано је републичко такмичење на коме је Марко
Ињац учесвовао и остварио 26. место у укупном пласману.
02.04.2019.год.наставнице Милана Живковић и Радослава Ступар присуствовале су промоцији уџбеника
издавача "Едука" који је одржан у ОШ" Петефи Шандор" за шести разред.
04.04.2019.год. такође горе поменуте наставнице су присуствовале промоцији уџбеника издавача"Нови
Логос" у гимназији Лаза Костић такође за шести разред.
Мај
10.05.2019. год. такође наставници Милана Живковић и Радослава Ступар присуствовале су промоцији
уџбеника за шести раред из предмета техника и технологија и информатика и рачунарство издавача
Klett, који је одржан у гимназији Лаза Костић.
Предметни наставници:
Радослава Ступар
Милана Живковић
3.3.2.7.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

Стручни актив се у току школске 2018/19. 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:
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12.9.2018. године:
 Разред: 5.
 Наставник: Бранка Карагић,
 Предмет: Српски језик,
 Наставна јединица: «Вила зида град», митолошка песма
25.10.2018. године:
 Разред: 7.
 Наставник: Ивана Мали Вукелић
 Предмет: Ликовна култура
 Наставна јединица: Простор
5.11.2018. године:
 Разред: 3.
 Наставник: Катарина Марковић
 Предмет: Енглески језик
 Наставна јединица: I am scared
7.11.2018. године:
 Разред: 4.
 Наставник: Вишња Лукић Драшко
 Предмет: Српски језик,
 Наставна јединица: Припрема за 1. писмени задатак
24.1.2019. године:
 Разред: 7.
 Наставник: Саша Павловић,
 Предмет: Географија,
 Наставна јединица: Источна Африка - обрада
25.1.2019. године:
 Разред: 8.
 Наставник: Санела Пуљиз
 Предмет: Историја,
 Наставна јединица: Србија и Црна гора у I светском рату 1915-18. год.
25.1.2019. године:
 Разред: 1.
 Наставник: Катарина Марковић
 Предмет: Енглески језик
 Наставна јединица: Pets
28.1.2019. године:
 Разред: 7.
 Наставница: Тамара Томић
 Предмет: Музичка култура
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 Наставна јединица: Жичани инструменти – гудачки инструменти
30.1.2019. године:
 Разред: 5.
 Наставница: Милица Мимић
 Предмет: Немачки језик
 Наставна јединица: Wir Wiederholen und Uben
31.1.2019. године:
 Разред: 1.
 Наставница: Тамара Томић
 Предмет: Музичка култура
 Наставна јединица: «Јежева успаванка» - тихо и гласно у музици
31.1.2019. године:
 Разред: 5.
 Наставница: Јелена Хорватски
 Предмет: Биологија
 Наставна јединица: Порекло и разноврсност живота
4.2.2019. године:
 Разред: 8.
 Наставник: Гордана Милошевић
 Предмет: Хемија,
 Наставна јединица: Сасатављање модела молекула угљоводоника
4.2.2019. године:
 Разред: 4.
 Наставник: Ивана Мали Вукелић
 Предмет: Ликовна култура
 Наставна јединица: Техника - гваш
5.2.2019. године:
 Разред: 3.
 Наставник: Маринела Петрашку
 Предмет: Природа и друштво
 Наставна јединица: Сунце и живи свет
7.2.2019. године:
 Разред: 7.
 Наставник: Даринка Герић
 Предмет: Математика,
 Наставна јединица: Множење полинома
6.2.2019. године:
 Разред: 3.
 Наставник: Катарина Марковић
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 Предмет: Енглески језик,
 Наставна јединица: My day
13.2.2019. године:
 Разред: 5.
 Наставник: Тамара Томић
 Предмет: Музичка култура
 Наставна јединица: Годишља доба – Антонио Вивалци
13.2.2019. године:
 Разред: 7.
 Наставник: Милана Живковић
 Предмет: Техничко и информатичко образовање
 Наставна јединица: Машине спољашњег транспорта
6.3.2019. године:
 Разред: 1.
 Наставница: Јелена Здравковић
 Предмет: Математика
 Наставна јединица: Одузимање два двоцифрена броја - понављање
6.3.2019. године:
 Разред: 5.
 Наставница: Бранка Карагић
 Предмет: Српски језик
 Наставна јединица: Успаванке
14.3.2019. године:
 Разред: 6.
 Наставница: Драган Ковачевић
 Предмет: Енглески језик
 Наставна јединица: Articles - понављање
18.3.2019. године:
 Разред: 6.
 Наставница: Ивана Мали Вукелић
 Предмет: Ликовна култура
● Наставна јединица: Текстура

У току последњих 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. Ученици виших разреда (у којем
су ученици 5. и 6. разреда радили на аспекту ЗА, а ученици 7. и 8. разреда на аспекту ПРОТИВ) су започели
пројекта „За и против мобилних телефона“ током новембра месеца и завршили га током пројектне недеље
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последње недеље првог полугодишта презентујући резултате родитељима кроз дебату. Ученици од 1-4. разреда
бавили су се темама „Поново ради биоскоп“ и „Истражи, окуси, скувај“ и такође, презентовали свој рад и
продукте рада родитељима и осталим члановима колектива школе. 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 и заједничких пројеката
неколико наставника у вишим разредима. На крају другог полугодишта пројекте у вишим разредима осмислили
су сами ученици и уз помоћ наставника разрадили реализацију и саме продукте пројеката. Теме су биле следеће:
„Nice to meat you!“, „Фудбал и кошарка“ и „Срубикуј ме“, а у нижим разредима сви ученици су се бавили
пројектом на тему „Заборављене игре“. Презентација пројеката за породице и остале чланове колектива, као и
представнике локалне заједнице, била је организована у Адреналин парку Земља чуда у виду сајма пројеката где
су ученици на пунктовима и штандовима кроз интерактивне активности презентовали свој рад и профукте
пројеката. Ученици 8. разреда нису били укључени у пројектну наставу на крају школске године због обавеза
према завршном испиту.
У току школске 2018/19. године реализована је хуманитарна акција прикупљања средстава од прихода
остварених на зимском и пролећном вашару. Сакупљен новац био је намењен угроженим животињама.
Такође, организоване су и посете следећим манифестацијама:
2. Ученици су 19.09.2018. посетили путујућу изложбу посвећену Ани Франк у ОШ “Петефи Шандор”. Тамо су
слушали предавање и учествовали у занимљивој радионици о животу и раду ове девојчице. Циљ је
био да се ученици упознају са животом и значајем Ане Франк, као и развијање емпатије и
солидарности.
3. Посета Европском дану језика 26.09.2018. године на Филозофском факултету. Циљ посете је
приближавање различитих светских језика ученицима, неговање свести о важности познавања језика,
као и учествовање у играма на страним језицима.
4. Посета ученика виших разреда манифестацији Ноћ истраживача 28.09.2018. године која се одржава у
тржном центру БИГ. Циљ посете је неговање истраживачког духа код ученика и подстицање
интересовања за природне науке.
5. Обележавање Дечје недеље од 1-5.10.2018. године у нижим разредима. У оквиру ове недеље
реализовали смо следеће програме:






1.10.2018. Права и обавезе детета
2.10.2018. Покажи шта знаш
3.10.2018. Шеширијада
4.10.2018. Маскенбал на тему јесени
5.10.2018. Посета цветној пијаци на Спенсу

Циљ обележавања Дечје недеље и реализовања поменутих програма јесте да се деца подсете на своја
права и обавезе, да се подстакне толеранција и креативност као и самосвесност сваког детета.
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6. Посета Распустилишту поводом Светског дана хране 16.10.2018. године. Циљ посете је неговање свести о
здравој и правилној исхрани.
7. Обележавање Дана школе 18.10.2018. године. Ђацима нижих разреда приређена је оријентиринг трка и
пикник у Каменичком парку, док су ђаци виших разреда учествовали на фудбалском турниру са
ученицима других школа. Циљ оваквог обележавања Дана школе је неговање здравог спортског и
такмичарског духа као и неговање љубави према природи.
8. Посета ученика 5. и 6. разред Новосадској јесени 26.10.2018. године. Циљ посете је упознавање са
оринтологијом и учествовање на радионицама на ту тему.
9. Посета Сајму књига у Београду 27.10.2018. године. На Сајам су отишли сви ђаци од V до VIII разреда. Циљ
посете је неговање љубави према књигама и читању као и набавка књига за школску библиотеку.
10. Обележавање празника Ноћ вештица традиционалним маскенбалом 31.10.2018. године. Циљ
обележавања је приближавање културе и дечјих обичаја у Америци, Енглеској, Француској и Немачкој.
11. 23.11.2018. одлазак ученика од 5. до 8. разреда на представу “Деца на интернету 2” у гимназији Лаза
Костић. Циљ је освешћавање деце на опасности дигиталне комуникације на интернету.
12. 29.11.2018. одлазак ученика од 1. до 4. разреда на представу “Вања” у Позоришту младих. Циљ је
културно уздизање ученика и развој навике посећивања позоришта.
13. Новогодишњи вашар организован је 14.12.2018. Ученици од 1. до 4. разреда продавали су своје
рукотворине. Циљ вашара је рад на развитку предузетништва код ученика, али и скупљање новца у
хуманитарне сврхе.
14. Презентација ученичких пројеката током пројектне недеље 17-21.12.2018. Циљ је креативна презентација
ученичких производа и радова током рада на пројектима различитих тема.
15. Уочи школске славе Свети Сава, ученици су на часовима учили о Светом Сави. Циљ упознавање деце са
ликом Светог Саве и његовом значају у оснивању образовања у Србији.
16. Обележавање Дана заљубљених 14.02.2019. - није реализовано.
17. Обележавање Дана матерњег језика 21.02.2019. - није реализовано због ванредног распуста.
18. Ђаци од петог до осмог разреда посетили су Сајам књига и Сајам образовања 07.03.2019. Циљ посете
јесте неговање и подстицање љубави према књигама као и упознавање ученика са понудом средњих
школа.
19. Ђаци од првог до шестог разреда посетили су Новосадско пролеће 21.03.2019. Циљ посете је учествовање
на радионицама на којима се подстиче развој еколошке свести.
20. Посета Фестивалу луткарства основних школа у марту 2019. - није реализовано.
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21. Одлазак на Ускршње чаролије у априлу 2019. - није реализовано.
22. Ученици од првог до четвртог разреда организовали су традиционални школски Пролећни вашар
18.04.2019. године. Вашар има за циљ развој предузетничког али и хуманитарног духа код деце будући
да је сав приход приложен је у добротворне сврхе.
23. Обележавање Дана планете Земље 22.04.2019. - није реализовано због пролећног распуста.
24. Обележавање Дана књиге 23.04.2019. - није реализовано због пролећног распуста.
25. Одлазак на Фестивал науке у мају - није реализовано због недовољног броја заинтересованих.
26. Ђаци од 5. до 8. разреда посетили су Галерију Матице Српске 13.05.2019. у оквиру манифестације Музеји
за 10. Циљ је посета изложби “Ђура Јакшић између мита и стварности” и учествовање у употреби
мобилне апликације у галерији.
27. Ђаци од 5. до 8. разреда посетили су Планетаријум 14.05.2019. Циљ посете је стицање знања из области
астрономије.
28. Ђаци 2. разреда 16.05.2019. посетили су Музеј града Новог Сада у оквиру манифестације Музеји за 10.
Циљ посете је културно уздизање ученика.
29. Ђаци од 1. до 4. разреда 29.05.2019. учествовали су у манифестацији Спортски дан у Апатину где су
учествовали у такмичењу из старих игара. Циљ је развој здравог такмичарског духа.
ЗАКЉУЧАК:
Школски програм реализован је у потпуности.

Координатор
Александра Спасић

3.3.2.8. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Извештај Стручног актива за развојно планирање налази се у Прилогу 1
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3.3.2.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
У току шк. 2018/19. године Педагошки колегијум се састао пет пута.

ЗАПИСНИК
Са прве седнице Педагошког колегијума, одржане 14. септембра 2018. године у 16.30 у просторијама ПОШ
"Тврђава" Штросмајерова 8, Петроварадин.
Седници присуствују:
 директор, Дина Ђилас,
 педагог Александра Спасић,
 Маја Новаковић – координатор Стручног већа за разредну наставу,
 Санела Пуљиз – координатор Стручног већа из области предмета – друштвене науке,
 Гордана Милошевић – координатор Стручног већа из области предмета – природне науке,
 Милица Мимић – координатор Стручног већа из области предмета – језици,
 Тамара Томић – координатор Стручног већа из области предмета – уметност и спорт,
 Радослава Ступар – координатор Стручног већа из области предмета – техничко образовање и
информатика.
За седницу је предложен и усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

Конституисање Педагошког колегијума
Усвајање Плана рада Педагошког колегијума за школску 2018/19. годину
Упознавање са планираним садржајем рада Ученичког парламента за школску 2018/19. годину
Разно

Ад.1
Директор школе, Дина Ђилас, је упознала присутне са начином конституисања Педагошког колегијума и
преложила чланове истог. Чланове колегијума чине директор школе, педагог и координатори Стручних већа
школе. Прешло се на гласање чиме је донета једногласна
-О Д Л У К А
УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ ЧЛАНОВА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ.
Ад.2.
Директор школе, Дина Ђилас, упознала је присутне са Планом рада Педагошког колегијума за школску 2018/19.
годину. Како није било примедби донета је
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ОДЛУКА
УСВАЈА СЕ ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ.
Ад.3.
Директор школе, Дина Ђилас, упознала је присутне са планираним садржајем рада Ученичког парламента за
школску 2018/19. годину.
ЗАПИСНИК
Са друге седнице Педагошког колегијума, одржане 25. децембра 2018. године у 9 часова у просторијама ПОШ
"Тврђава" Штросмајерова 8, Петроварадин.
Седници присуствују:
 директор, Дина Ђилас,
 педагог Александра Спасић,
 Санела Пуљиз – координатор Стручног већа из области предмета – друштвене науке,
 Гордана Милошевић – координатор Стручног већа из области предмета – природне науке,
 Милица Мимић – координатор Стручног већа из области предмета – језици,
 Тамара Томић – координатор Стручног већа из области предмета – уметност и спорт,
 Радослава Ступар – координатор Стручног већа из области предмета – техничко образовање и
информатика.
Седници није присуствовала Маја Новаковић.
За седницу је предложен и усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Анализа реализованих активности планираних Школским развојним планом
Анализа реализованих активности планираних самовредновањем
Анализа реализације пројектне недеље
Анализа извештаја о раду стручних већа за прво полугодиште школске 2018/19. године
Анализа извештаја о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске 2018/19. године
Разно

Ад.1
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.
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Ад.2.
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.
Ад.3.
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.
Ад.4.
Координатори Стручних већа представили су извештаје о раду стручних већа за прво полугодиште школске
2018/19. године. Педагошки колегијум је усвојио извештаје.
Ад.5.
Разредне старешине доставиле су извештаје о општем успеху и владању ученика за прво полугодиште школске
2018/19. године.
 Опомена:







15.10.17. А.И. ученица 8. разреда
13.12.2018. Д.Ђ. ученик 5. разреда
21.12.2018. М.Ђ. ученик 7. разреда
21.12.2018. И.Ј.Д. ученик 4. разреда
21.122018. Д.М. ученик 4. разреда

Укор одењенског старешине:




5.10.2018. П.Б. ученик 8. разреда
22.10.2018. Г.П. ученик 5. разреда
17.12.18. Д. Ђ. ученик 5. 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.
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ЗАПИСНИК
Са треће седнице Педагошког колегијума, одржане 4. фебруара 2019. године у 16ч у просторијама ПОШ
"Тврђава" Штросмајерова 8, Петроварадин.
Седници присуствују:
 директор, Дина Ђилас,
 педагог Александра Спасић,
 Вишња Лукић Драшко - координатор Стручног већа за разредну наставу,
 Санела Пуљиз – координатор Стручног већа из области предмета – друштвене науке,
 Гордана Милошевић – координатор Стручног већа из области предмета – природне науке,
 Милица Мимић – координатор Стручног већа из области предмета – језици,
 Тамара Томић – координатор Стручног већа из области предмета – уметност и спорт,
 Радослава Ступар – координатор Стручног већа из области предмета – техничко образовање и
информатика.
На седници је предложен и усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Увођење новог члана колегијума Вишње Лукић Драшко уместо Маје Новаковић која је отишла на
трудничко боловање.
Анализа извештаја о раду Педагошког колегијума на крају полугодишта школске 2018/19. године
Анализа реализованих активности планираних програмом инклузивног образовања
Анализа примене Ес-дневника
Анализа извештаја похађања семинара и других облика стручног усавршавања у току првог
полугодишта
Разно

Ад.1
Директор Дина Ђилас упознала све присутне да ће у даљем периоду Вишња Лукић Драшко, учитељица 4. разреда
бити члан колегијума уместо учитељице Маје Новаковић. Такође је упознала Вишњу Лукић Драшко са радом
колегијума.
Ад.2.
Педагог, Александра Спасић, је упознала присутне са извештајем о раду Педагошког колегијума за прво
полугодиште школске 2018/19. године. Сви присутни су се усагласали да је Педагошки колегијум радио по плану
рада и да су остварени сви циљеви постављени за прво полугодиште.
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Ад.3.
Педагог, Александра Спасић, упознала је присутне са реализованим активностима Тима за инклузивно
образовање:
1. Ученица 4. разреда, И.Б. прати и, спрам препознатих капацитета, напредује у оквиру преложеног
ИОП2 из предмета: српски језик, математика, енглески језик и природа и друштво. 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:


Код ученице 1. разреда, З.Б. препознате су потешкоће у савладавању математичких садржаја, као
и читања и писања. Учитељица је обезбедила математичка помагала за ученицу како би јој
олакшала савлађивање градива. Ученица има свакодневно организовану подршку учења са
учитељицом запосленом на том радном месту. Настављамо са праћењем ученице и њених
постигнућа и сарадњом са родитељима.



Ученица 2. 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.



Ученик, М.Ж. прати наставу 3. 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 2019.).



Ученик 3. разреда, Ј.З. у току првог полугодишта школске 2018/19. 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.
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Праћено је напредовање ученице 8. 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.
Ад.4.
Директорица, Дина Ђилас тражила је усмене извештаје о сналажењу учитеља и наставника у примени Есдневника, као новине од школске 2018/19. године. Наставно особље се још увек прилагођава новом начину
вођења дневника, али су свесни мана и предности овог начина.
Ад.5.
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:
 Приказ семинара ,,Добра припрема за час – успешан час” (27.8.2018) – реализатори: Гордана
Милошевић, Катарина Марковић, Бранка Карагић
 „MindUp“ (22.9.2018. 1. део) - Јелена Хорватски, Милица Бугарски, Милица Мимић, Катарина Марковић,
Вишња Лукић Драшко, Маринела Петрашку, Ивана Мали Вукелић, Даринка Герић, Тамара Томић, Санела
Пуљиз, Mилана Живковић, Бранка Карагић, Радослава Ступар, Никола Орељ, Драган Ковачевић
 Учешће на конкурсу ,,Сазнали на семинару применили у пракси” (септембар, 2018) – Бранка Карагић,
Катарина Марковић, Гордана Милошевић
 Култура говора у учионици и ваннаставним активностима (12.10-20.10.2018) – Милица Мимић
 Основе употребе информационих технологија у настави – Google Drive (27.10. 2018) – реализатор:
Драган Ковачевић
 Основе употребе информационих технологија у настави – Edmodo (17.11.2018) - Јелена Хорватски,
Милица Бугарски, Милица Мимић, Катарина Марковић, Вишња Лукић Драшко, Маринела Петрашку,
Ивана Мали Вукелић, Даринка Герић, Тамара Томић, Санела Пуљиз, Гордана Милошевић, Драган
Ковачевић
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Промоција уџбеника за 5. разред – Вулкан знање (4.12.2018) - Јелена Хорватски, Тамара Томић, Санела
Пуљиз, Бранка Карагић
Обука за примену стандарда постигнућа за стране језике (22.11. – 31.12. 2018) -Катарина Марковић,
Милица Бугарски, Милица Мимић
Савремени облици евалуације у настави хемије (24.11.2018) - Гордана Милошевић
,,Утицај музике на нервни систем” - угледни час из биологије и музичке културе (7.12.2018) –
реализатори: Тамара Томић, Јелена Хорватски
Музика уз помоћ рачунара (10.12.2018 - 10.01.2019) – Тамара Томић
Предавање ,,Пројект-метода у настави хемије” (15.12.2018) – реализатор: Гордана Милошевић
,,Osnove eTwinning-a” (17.-21.12.2018) – Драган Ковачевић
Пројекат ,,Читалићи 2019“ (Током целе школске године) - Бранка Карагић-координатор, Катарина
Марковић-сарадник, Гордана Милошевић-техн. Подршка
БиоБашта – пројекат (Током првог полугодишта) – Јелена Хорватски
е-twinning , ERASMUS+ пројекат (Током првог полугодишта) - Ивана Мали Вукелић, Катарина Марковић

Ад.5.
За тачку Разно није било тема ни дискусија.
Записничар

Директор

Тамара Томић

Дина Ђилас

ЗАПИСНИК
Са четврте седнице Педагошког колегијума, одржане 20. јуна 2019. године у 14ч у просторијама ПОШ "Тврђава"
Штросмајерова 8, Петроварадин.
Седници присуствују:









директор, Дина Ђилас,
педагог Александра Спасић,
Вишња Лукић Драшко – координатор Стручног већа за разредну наставу,
Санела Пуљиз – координатор Стручног већа из области предмета – друштвене науке,
Гордана Милошевић – координатор Стручног већа из области предмета – природне науке,
Милица Мимић – координатор Стручног већа из области предмета – језици,
Тамара Томић – координатор Стручног већа из области предмета – уметност и спорт,
Радослава Ступар – координатор Стручног већа из области предмета – техничко образовање и
информатика.
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Координатори стручних тимова и актива

За седницу је предложен и усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анализа реализованих активности планираних самовредновањем
Анализа реализације пројектне недеље
Анализа извештаја о раду стручних већа и тимова за друго полугодиште школске 2018/19. године
Анализа извештаја о успеху и владању ученика на крају школске 2018/19. године
Анализа успеха ученика осмог разреда на завршном испиту
Анализа успеха ученика на такмичењима
Разно

Ад.1
Педагог, Александра Спасић, упознала је присутне са реализованим активностима Тима за самовредновање и
изгледом анкете за наставнике и ученике из кључне области Подршка ученицима, која је спроведена почетком
другог полугодишта, као и резултатима исте. Директорица школе, Дина Ђилас, упознала је присутне са
резултатима анкете за родитеље о задовољству услугом школе.
Ад.2.
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.
Ад.3.
Координатори Стручних већа представили су извештаје о раду стручних већа за школску 2018/19. годину.
Педагошки колегијум је усвојио извештаје.
Ад.4.
Разредне старешине доставиле су извештаје о општем успеху и владању ученика за школску 2018/19. годину.
 Опомена:








15.10.18. А.И. ученица 8. разреда
13.12.18. Д.Ђ. ученик 5. разреда
21.12.18. М.Ђ. ученик 7. разреда
21.12.18. И.Ј.Д. ученик 4. разреда
21.12.18. Д.М. ученик 4. разреда
14.3.19. В.В. ученик 8. разреда
18.3.19. А.Ш. ученик 8. разреда
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Укор одењенског старешине:









27.3.19. О.Л.Ј. ученик 8. разреда

5.10.18. П.Б. ученик 8. разреда
22.10.18. Г.П. ученик 5. разреда
17.12.18. Д.Ђ. ученик 5. разреда
11.2.19. М.Ђ. ученик 7. разреда
19.3.19. В.В. ученик 8. разреда
27.3.19. А.Ш. ученик 8. разреда

Смањење оцене из владања:


Ученик Д.Ђ. завршио је 5. разред са оценом врло добар из владања

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, као и укључивање у друштвено користан рад.
Ад.5.
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 из ОШ “Јован
Дучић“ и супервизора из ОШ „Соња Маринковић“. Испит је трајао три дана и то: понедељак 17.6.2019. полагао се
тест из српског језика, 18.6.2019. је одложен тест из математике, 19.6.2019. се полагао комбиновани тест, а
20.6.2019. тест из математике. Сваки дан након завршетка израде теста извршено је шифровање тестова и 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.
Ад.6.
Координатор тима за такмичења, Гордана Милошевић, представила је постигнућа ученика на такмичењима у
школској 2018/19. години:
o У току школске 2018/19. године одржана су школска такмичења из следећих предмета:






Математика за ученике старијих разреда
Енглески језик за ученике осмог разреда
Немачки језик за ученике осмог разреда
Српски језик ( и књижевност) за ученике старијих разреда
“Читалићи” за ученике од I до VI разреда

66

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







“Читалићи” за ученике VII до VIII разреда
Историја
Биологија
Физика
Информатика / програмирање

Такмичења су одржана у предвиђеним терминима, а успеси ученика су следећи:
 МАТЕМАТИКА
На школско такмичење из математике за ученике од V до VIII разреда изашло је два ученика ( један
ученик из V и VIII разреда).
На општинско такмичење пласирали су се М.И. ученик 7. разреда и С.И. ученик 5. разреда.
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
На школско такмичење из енглеског језика изашле су три ученице осмог разреда : М.Ђ., Л.И. и М.Т.
На општинско такмичење пласирале су се ученице М.Т. и Л.И.
 СРПСКИ ЈЕЗИК У КЊИЖЕВНОСТ
На школско такмичење из српског језика и књижевности изашла је једна ученица осмог разреда, М.Т,
која се и пласирала на општинско такмичење.
 „ЧИТАЛИЋИ“
На школско такмичење “Читалићи” за ученике од I до VIII разреда изашло је 60 ученика.
На општинско такмичење се пласирало 28 ученика :
I разред А.Р., Л.М.,Е.Ц., Ј.М;
II разред Д.П., Н.М., У.Ђ., П.Ш;
III разред Т.Б., Н.З., Н.П., У.К., Л.П., С.Т., Н.Џ;
IV разред Л.П., Г.Б., Д.М;
VI разред Н.В;
VII разред М.И., В.С. , В.Б;
VIII разред М.Т., А.Д., М.Ђ., В.В. , А.С., С.С.
 ИСТОРИЈА
На школско такмичење из историје изашao је један ученика из петог, пет ученика из шестог разреда, два
ученика из седмог разреда и један ученик из осмог разреда.
На општинско такмичење су се пласирали: А.И. из петог разреда, Н.В., Д.Р., Ј.Б. из шестог разреда и М.Ђ.
из осмог разреда.
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 БИОЛОГИЈА
На школско такмичење из биологије пријавило се троје ученика петог разреда, четворо ученика из шестог
разреда, један ученик из седмог и два ученика из осмог разреда.
На општинско су се пласирали В.Б. из седмог разреда и Л.И. и С.С. из осмог разреда.
 ФИЗИКА
На школско такмичење из физике пријавило се троје ученика 6. разреда. Нема пласмана на општинско.
2.
o

Општинско такмичење из „Читалића“ одржано је у ОШ “Ј.Ј.Змај” 21.03.2019. у Сремској Каменици.

o

На републичко такмичење пласирао се ученик трећег разреда Т.Б.

o

Општинско такмичење из математике одржано је 02.03.2019.године у ОШ “22.август” у Буковцу. Без
пласмана на окружно такмичење.

o

Општинско такмичење из енглеског језика одржано је 23.02.2019.године у ОШ “Светозар Марковић
Тоза”. Ученица М.Т. освојила је 2. место.

o

Општинско такмичење из биологије одржано је у ОШ „ Доситеј Обрадовић“ 09.03.2019., у Новом Саду.
Нема пласмана на окружно такмичење.

o

Општинско такмичење из историје је одржано у ОШ „Ј. Ј. Змај“,09.03.2019., у Сремској Каменици . Нема
пласмана на окружно такмичење.

o

Општинско такмичење из српског језика и књижевности (Књижевна олимпијада) одржано је 03.03.2019.
у ОШ “Мирослав Мика Антић” у Футогу.

o

На окружно такмичење пласирала се ученица осмог разреда М.Т.

o

Општинско такмичење из фудбала одржано је 18.10.2018. у ОШ “Прва војвођанска бригада” у Новом
Саду. Учествовали су ученици од петог до осмог разреда : М.Ђ., О.Л.Ј. , А.Ш., В.В. , В. Б. , Д.Р., Д.Ђ., Д.Ј. Без
даљег пласмана.

o

Општинско такмичење из кошарке одржано је 05.03.2019.године. Учествовали су ученици од петог до
осмог разреда : М.Ђ., О.Л.Ј. , А.Ш., В.В., В. Б. , Д.Р., Д.Ђ., Д.Ј., Д.Б., М.Ј., Р.Д., М.И., Г.П.. Без даљег
пласмана.
3.

o

На окружном такмичењу из атлетике 04.04.2019. у Новом Саду, учествовали су ученици од првог до осмог
разреда : С.С., А.Ђ., А.Ш., М.Ђ., О.Л.Ј., Д.Ђ., Р.Х.Т., В.В., Р.Д., М.С., Д.Р., Г.Б., П.Ш., У.Ђ., Д.М., У.К., Н.Г., С.К.,
В.И.
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o

Треће место, из дисциплине трка на 600м, освојио је ученик шестог разреда Д.Р.

o

На окружном такмичењу из српског језика, које је одржано 6.4.2019. у О.Ш.”Жарко Зрењанин” у Новом
Саду, ученица А.Д. је заузела 2. место чиме се пласирала на републичко такмичење.

o

На окружном такмичењу из немачког језика ученица А.Д. освојила је друго место и пласман на
републичко такмичење.

o

На републичком такмичењу из “Читалића”, које је одржано 25.05.2019. у Мачкату, ученик Т. Б. је заузео 6.
место.

o

На републичком такмичењу “Кенгур без граница”, које је одржано 21.03.2019.године, ученици А.Р. из
првог разреда и Т.Б. из трећег разреда добили су похвалу.

o

На републичком такмичењу из немачког језика које је одржано 26.05.2019.године у Борчи, ученица А. Д.
је заузела 5. место.

o

На републичком такмичењу из информатике, одржаном 19.05.2019. године, ученик 7.разреда М.И.
заузео је 81.место.

Ад. 7.
За Тачку Разно није било тема ни дискусија.
Записничар

Директор

Тамара Томић

Дина Ђилас

ЗАПИСНИК
Са пете седнице Педагошког колегијума, одржане 27. август 2019. године у 10ч у просторијама ПОШ "Тврђава"
Штросмајерова 8, Петроварадин.
Седници присуствују:
 директор, Дина Ђилас,
 педагог Александра Спасић,
 Вишња Лукић Драшко – координатор Стручног већа за разредну наставу,
 Санела Пуљиз – координатор Стручног већа из области предмета – друштвене науке,
 Гордана Милошевић – координатор Стручног већа из области предмета – природне науке,
 Милица Мимић – координатор Стручног већа из области предмета – језици,
 Тамара Томић – координатор Стручног већа из области предмета – уметност и спорт,
 Радослава Ступар – координатор Стручног већа из области предмета – техничко образовање и
информатика.
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За седницу је предложен и усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.

Разматрање листе изборних предмета које ће похађати ученици свих разреда за школску 2019/20. годину
Анализа резултата успеха ученика осмог разреда на завршном испиту у јуну 2019. године
Разматрање и израда Плана рада Колегијума за шк. 2019/20. годину
Разматрање предлога и избор чланова Колегијума за шк. 2019/20. годину
Разно

Ад.1.
На састанку је у кратким цртама презентован нови план и програм за први пети и шести разред за школску
2019/20. годину. По новом плану рада у првом и другом разреду се уместо изборног предмета уводи пројектна
настава. Одлучено је да у школској 2019/20. години изборни предмет за 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.
Ад.2.
Директорица школе, Дина Ђилас, представила је успех ученика осмог разреда на завршном испиту:

ПОШ „ТВРЂАВА“ Петроварадин

Одељење VIII1; број уч: 8

95,30

0

У СРБИЈИ

0

35,30

2,6660

0,00

У ОКРУГУ

11,90

4,7700

11,70

БОДОВИ СА
ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршни испит –
Комбиновани

11,70

ТАКМИЧЕЊА

Завршни испит Математика

60,00

ВУКОВА ДИПЛОМА

Завршни испит матерњи

20,00

885294
Л.И.

УКУПНО БОДОВА

Бодови-школа

20,00

Такмичења

VIII разред

20,00

Афирмативне мере

VII разред

ПРЕДНОСТ

VI разред

БОДОВИ

РАНГ
УЧЕНИК
А
(проценат
ученика са
већим
бројем
бодова)
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60,00

13,00
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13,65

0,00

0
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А

0
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20,00

20,00

20,00
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12,03
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0

90,88
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А

0

30,88
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15,48
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0
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0
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18,40
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0
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0
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15,72
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16,52
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0,00

0
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0

20,35
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20,00

20,00
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7,80
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0
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0
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9,10
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0
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0
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0
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0
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15,44

18,12
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0

25,68

39,3480
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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)

58.97

34.25

93.41

2

Никола Тесла (Нови Сад)

53.20

28.83

82.06

3

Јован Поповић (Нови Сад)

54.18

28.20

82.38

4

Петефи Шандор (Нови Сад)

53.07

28.06

81.27

5

Михајло Пупин (Ветерник)

51.62

27.89

79.93

6

Мирослав Антић (Футог)

49.99

27.88

78.36

7

Жарко Зрењанин (Нови Сад)

53.92

27.84

81.76

8

Ђорђе Натошевић (Нови Сад)

54.30

27.81

82.11

9

Прва војвођанска бригада (Нови Сад)

51.87

27.74

79.61

10

Иво Лола Рибар (Нови Сад)

52.63

27.68

80.98

11

Коста Трифковић (Нови Сад)

53.59

27.44

81.08

12

Основна школа Тврђава (Петроварадин)

55.37

27.32

82.69

13

Бранко Радичевић (Нови Сад)

53.54

27.23

80.77

14

Ђура Даничић (Нови Сад)

54.28

26.85

81.29

15

Светозар Марковић Тоза (Нови Сад)

50.89

26.50

77.64

16

Иво Андрић (Будисава)

50.65

26.48

77.13

17

Десанка Максимовић (Футог)

49.71

26.43

76.15

18

Јован Јовановић Змај (Сремска Каменица)

52.49

26.19

78.82

19

Марија Трандафил (Ветерник)

52.10

25.97

78.17

20

Васа Стајић (Нови Сад)

52.53

25.88

79.08

21

Мирослав Мика Антић (Нови Сад)

55.51

25.79

81.29

22

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

45.12

25.28

79.30

23

Соња Маринковић (Нови Сад)

53.29

25.12

78.58

24

Ђура Јакшић (Каћ)

49.85

24.52

74.36

25

Јожеф Атила (Нови Сад)

49.10

23.90

75.36
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26

Милош Црњански (Нови Сад)

50.48

23.40

74.07

27

Јован Дучић (Петроварадин)

47.70

23.35

71.09

28

Вељко Влаховић (Нови Сад)

44.13

23.00

70.44

29

Свети Кирило и Методије (Нови Сад)

57.51

22.96

80.47

30

Иван Гундулић (Нови Сад)

49.47

22.88

72.69

31

Душан Радовић (Нови Сад)

48.63

22.81

73.71

32

Доситеј Обрадовић (Нови Сад)

49.20

22.41

72.89

33

Вук Караџић (Нови Сад)

47.22

22.27

72.08

34

22. август (Буковац)

47.02

22.24

69.26

35

Људовит Штур (Кисач)

50.79

22.01

74.35

36

Свети Сава (Руменка)

47.38

21.80

69.18

37

Вељко Петровић (Бегеч)

49.65

21.19

73.82

38

Лаза Костић (Ковиљ)

46.47

19.48

66.29

39

Алекса Шантић (Степановићево)

48.63

18.74

67.76

40

ШОСО Милан Петровић (Нови Сад)

Пласман школе на нивоу града Новог Сада по броју бодова од успеха у школи:
Школа

Бр

Бодови - школа

Бодови - завршни
испит

Бодови - укупно

58.97

34.25

93.41

2

Основна школа при гимназији Ј.Ј.Змај
Нови Сад (Нови Сад)
Свети Кирило и Методије (Нови Сад)

57.51

22.96

80.47

3

Мирослав Мика Антић (Нови Сад)

55.51

25.79

81.29

4

Основна школа Тврђава (Петроварадин)

55.37

27.32

82.69

5

Ђорђе Натошевић (Нови Сад)

54.30

27.81

82.11

6

Ђура Даничић (Нови Сад)

54.28

26.85

81.29

7

Јован Поповић (Нови Сад)

54.18

28.20

82.38

8

Жарко Зрењанин (Нови Сад)

53.92

27.84

81.76

9

Коста Трифковић (Нови Сад)

53.59

27.44

81.08

10

Бранко Радичевић (Нови Сад)

53.54

27.23

80.77

11

Соња Маринковић (Нови Сад)

53.29

25.12

78.58

1
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12

Никола Тесла (Нови Сад)

53.20

28.83

82.06

13

Петефи Шандор (Нови Сад)

53.07

28.06

81.27

14

Иво Лола Рибар (Нови Сад)

52.63

27.68

80.98

15

Васа Стајић (Нови Сад)

52.53

25.88

79.08

16

52.49

26.19

78.82

17

Јован Јовановић Змај (Сремска
Каменица)
Марија Трандафил (Ветерник)

52.10

25.97

78.17

18

Прва војвођанска бригада (Нови Сад)

51.87

27.74

79.61

19

Михајло Пупин (Ветерник)

51.62

27.89

79.93

20

Светозар Марковић Тоза (Нови Сад)

50.89

26.50

77.64

21

Људовит Штур (Кисач)

50.79

22.01

74.35

22

Иво Андрић (Будисава)

50.65

26.48

77.13

23

Милош Црњански (Нови Сад)

50.48

23.40

74.07

24

Мирослав Антић (Футог)

49.99

27.88

78.36

25

Ђура Јакшић (Каћ)

49.85

24.52

74.36

26

Десанка Максимовић (Футог)

49.71

26.43

76.15

27

Вељко Петровић (Бегеч)

49.65

21.19

73.82

28

Иван Гундулић (Нови Сад)

49.47

22.88

72.69

29

Доситеј Обрадовић (Нови Сад)

49.20

22.41

72.89

30

Јожеф Атила (Нови Сад)

49.10

23.90

75.36

31

Душан Радовић (Нови Сад)

48.63

22.81

73.71

32

Алекса Шантић (Степановићево)

48.63

18.74

67.76

33

Јован Дучић (Петроварадин)

47.70

23.35

71.09

34

Свети Сава (Руменка)

47.38

21.80

69.18

35

Вук Караџић (Нови Сад)

47.22

22.27

72.08

36

22. август (Буковац)

47.02

22.24

69.26

37

Лаза Костић (Ковиљ)

46.47

19.48

66.29

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

45.12

25.28

79.30

39

Вељко Влаховић (Нови Сад)

44.13

23.00

70.44

40

ШОСО Милан Петровић (Нови Сад)

38
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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)

58.97

34.25

93.41

2

Основна школа Тврђава (Петроварадин)

55.37

27.32

82.69

3

Јован Поповић (Нови Сад)

54.18

28.20

82.38

4

Ђорђе Натошевић (Нови Сад)

54.30

27.81

82.11

5

Никола Тесла (Нови Сад)

53.20

28.83

82.06

6

Жарко Зрењанин (Нови Сад)

53.92

27.84

81.76

7

Ђура Даничић (Нови Сад)

54.28

26.85

81.29

8

Мирослав Мика Антић (Нови Сад)

55.51

25.79

81.29

9

Петефи Шандор (Нови Сад)

53.07

28.06

81.27

10

Коста Трифковић (Нови Сад)

53.59

27.44

81.08

11

Иво Лола Рибар (Нови Сад)

52.63

27.68

80.98

12

Бранко Радичевић (Нови Сад)

53.54

27.23

80.77

13

Свети Кирило и Методије (Нови Сад)

57.51

22.96

80.47

14

Михајло Пупин (Ветерник)

51.62

27.89

79.93

15

Прва војвођанска бригада (Нови Сад)

51.87

27.74

79.61

16

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

45.12

25.28

79.30

17

Васа Стајић (Нови Сад)

52.53

25.88

79.08

18

Јован Јовановић Змај (Сремска Каменица)

52.49

26.19

78.82

19

Соња Маринковић (Нови Сад)

53.29

25.12

78.58

20

Мирослав Антић (Футог)

49.99

27.88

78.36
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21

Марија Трандафил (Ветерник)

52.10

25.97

78.17

22

Светозар Марковић Тоза (Нови Сад)

50.89

26.50

77.64

23

Иво Андрић (Будисава)

50.65

26.48

77.13

24

Десанка Максимовић (Футог)

49.71

26.43

76.15

25

Јожеф Атила (Нови Сад)

49.10

23.90

75.36

26

Ђура Јакшић (Каћ)

49.85

24.52

74.36

27

Људовит Штур (Кисач)

50.79

22.01

74.35

28

Милош Црњански (Нови Сад)

50.48

23.40

74.07

29

Вељко Петровић (Бегеч)

49.65

21.19

73.82

30

Душан Радовић (Нови Сад)

48.63

22.81

73.71

31

Доситеј Обрадовић (Нови Сад)

49.20

22.41

72.89

32

Иван Гундулић (Нови Сад)

49.47

22.88

72.69

33

Вук Караџић (Нови Сад)

47.22

22.27

72.08

34

Јован Дучић (Петроварадин)

47.70

23.35

71.09

35

Вељко Влаховић (Нови Сад)

44.13

23.00

70.44

36

22. август (Буковац)

47.02

22.24

69.26

37

Свети Сава (Руменка)

47.38

21.80

69.18

38

Алекса Шантић (Степановићево)

48.63

18.74

67.76

39

Лаза Костић (Ковиљ)

46.47

19.48

66.29

40

ШОСО „Милан Петровић“

Ад.3.
Разматран је план рада Колегијума за школску 2019/20. 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 2019/20. годину.
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Ад.4.
Разматран је предлог чланова Колегијума за шк. 2019/20. 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,
 Радослава Ступар – координатор Стручног већа из области предмета – техничко образовање и
информатика.
Ад.5.
У Тачки Разно није било тема ни дискусија.
Записничар

Директор

Тамара Томић

Дина Ђилас

3.3.2.10. ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Чланови Тим за инклузивно образовање у школској 2018/19. су:
 Јасна Одовић Чубрило – координатор,
 Сандра Рашковић, психолог,
 Бранка Карагић - наставница српског језика,
 Вишња Лукић – учитељица,
 Маја Новаковић – учитељица
 Александра Спасић – педагог школе.
У току шк. 2018/19. године Тим је:
1.

Донео план рада који обухвата информисaње на нивоу школе о циљевима ИО, предвиђеним садржајима
и активностима неопходним за успешну реализацију ИО за текућу годину.

2.

Евидентирао ученике са сметњама у развоју од стране педагошко-психолошке службе школе, који је
препознао и пратио напредовање деце са тешкоћама, а након процедуралног тестирања изложио
специфичности развоја од значаја за рад са децом.
o

Евидентиран је једна ученица 4. разреда са програмом ИОП2 (И.Б), један ученик 3. разреда са
мерама ИОП1 (М.Ж), док се код три ученика споводе мере индивидуализације – ученик 3. разреда
Ј.З, ученица 2. разреда Л.Ђ, ученица 8. разреда А.И).
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3.

Начињен је договор са чланови Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања у сарадњи са Тимом за ИО, и упознавање са Вршњачким тимом о значају поштовања
разлика између људи и толеранције на различитост.

4.

Договорено је да Вршњачки тим у оквиру вршњачке едукације одржи и презентацију о толеранцији и
разликама на ЧОС-овима петог, шетог и седмог разреда.

5.

Планирано је да разредне старешине на родитељским састанцима информишу родитеље о увођењу и
значају ИО.

6.

Од другог полугодишта тиму школе придружиће се и дефектолог Јелена Благојев.

7.

Ученица четвртог 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“.
Наставу прати уз подршку и помоћ личног пратиоца. Кроз сарадњу са родитељима ученице, одржава се
усклађеност родитељских очекивања и дететовог постигнућа у школи.

8.

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:
●

Ученица првог разреда З.Б. показује напредовањеу усвајању школских вешина својим,
индивидуалним темпом. Родитељи отворено исказују забринутост за напредовање детета
исказаним темпом, сматрајући га споријим од својих очекивања. Стручна служба у сарадњи са
учитељицом опсервира напредовање детета, са предлогом индивидуализованог приступа у раду.
Са родитељима су обављена два разговора у току другог полугодишта са циљем упућивања и
размене информација од стране учитељице, стучног тима школе. Такође, родитељи су
информисали запослене у школи о корацима које предузимају у стимулацији дететовог развоја. У
току је праћење .

●

Ученица другог разреда, Л.Ђ. препозната ја као дете са дисхармоничним развојем у
предшколском узрасту. Дете је на настави уз мере индивидуализације, као и уз подршку личног
пратиоца. 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.

●

Ученик, М.Ж. прати наставу трећег 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

78

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

циљу сагледавања могућих решења за напредовање детета. Дете је упућено на контролну и
додатну медицинску опсервацију код дечијег неуролога и дечијег психијатра. Разговор са
родитељима планиран по прибављању медицинске документације, а у циљу предузимања
адекватнијих мера у даљем школовању.
●

Ученик трећег разреда, Ј.З. у току првог полугодишта школске 2018/19. имао 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.

●

Праћено је напредовање ученице осмог 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, пре
свега убог комплетније припреме за полагање пријемног испита

9. 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.
Координатор
Сандра Рашковић

3.3.2.11. ИЗВЕШТАЈ TИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2018/19. ГОДИНЕ
Чланови тима: Дина Ђилас, Александра Спасић, Сандра Рашковић, Саша Павловић, Вишња Лукић
ДНЕВНИ РЕД:
1. Анализа инцидентног понашања ученика П.Б. који је је дана 3.10.2018. самовољно напустио школу,
ником се не јавивши. Ученик П.Б. је у 14.30 тражио од наставника у зборници телефон да пошаље поруку
возачу. Након послате поруке, изашао је из зборнице а да притом никог није обавестио да намерава да
напусти школу пре истека радног времена и својих школских обавеза. Наставнице су виделе возача на
ходнику, па се тек тада, непосредно пре Павловог одласка, увидела његова намера да школу напусти у
15.00.
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2. Ученици 5. разреда П.Г. и Ђ.Д. недолично су се понашали према другим ученицима и наставницима. Због
лакше повреде обавеза ученика, те ометања рада и одвијања наставе у одељењу, изречена је опомена
Ђ.М. Ученица 8. разреда И.А. ометала је рад у одељењу. Ученик 4. разреда, Д.М. недолично се понашао
према другом ученику и изазивао неред, тј. потукао.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

На основу изјава наставника утврђено је да је ученик И.Ј.Д. учинио лакшу повреду обавезе ученика тако што
се недолично понашао према другом ученику и изазивао неред, тј потукао се.
Реализација:
Сви присутни упознати су са инцидентним ситуацијама и утврђено је да поред разговора и сарадње са
родитељима је неопходно и појачано васпитно деловати на појединце, али и групу.
Ученику П.Б. изречена је васпитна мера - укор одељенског старешине без вођења васпитно-дисциплинског
поступка што повлачи за собом смањење оцене из владања. Организован је појачан васпитни рад у циљу
промене понашања ученика. Сазван је састанак за оба родитеља уз присуство директора, педагога и
психолога школе. Родитељима су предочене могући узроци, дата решења за заједничко поступање /школа,
родитељи/ и начињен психолошки увид у последице немилог догађаја.
У случају Ђ.Д. мера за собом повлачи смањење оцене из владања. Стручни тим школе је организовао
појачан васпитни рад у циљу промене понашања ученика.
Ученицима П.Г. и Ђ.М. изречене су мере укора одељенског старешине без вођења васпитно–дисциплинског
поступка.
Ученицима И.А, М.Д. и И.Ј.Д. изречена су васпитне мера опомене одељенског старешине без вођења
васпитно–дисциплинског поступка.
Разговорано је о методама појачаног васпитног рада. Договорено је праћење ситуације, евалуација и
самоевалуација од стране ученика, разредног старешине и тима за заштиту деце од насиља.
Настављена је сарадња са родитељима ученика који су идентификовани за континуирано праћење од
стране Тима, уз појачан васпитно усмеравајући рад. Рад је био усмерен не само на ученике“актере“ већ, и
на целу вршњачку групу.
Ученик П.Б је након спроведених васпитних и психолошких мера због инцидената почињених у првом
полугодишту, био под чешћим надзором од стране одељенског старешине и осталих наставника.
Повремено је био укључен у индивидуално саветодавни разговор са психологом.
Ученик Д.Ђ је због инцидената почињених у првом полугодишту, и понављаних негативних образаца у
понашању усмерених ка вршњацима, био под појачаним васпитним надзором у циљу адекватне промене
понашања. Чланови Тима су у више наврата реализовали индивидуалне разговоре са родитељима ученика
Д.Ђ. Одељенски старешина је такође са родитељима успоставио задовољавајућу сарадњу и направили су
план реаговања за убудуће. Ученик Д.Ђ је био укључен у рад са ПЕПСИ службом, у циљу унапређења психосоцијалних компентенција. Организоване су психолошке радионице са вршњачком групом којој Д.Ђ
припада, ради остваривања групне (одељенске) кохезивности, подстицања међусобне толеранције и
усвајања вештина ненасилне комуникације. Чланови Тима су у више наврата са одељенским старешином
организовали стручне консултације ради праћења, увођења нових мера и евалуације понашања ученика
Д.Ђ
Координатор
Јасна Одовић Чубрило
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3.3.2.12. ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ У ЗА
ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Током школске 2018/19. године реализовано је учешће у следећим акредитованим семинарима и другим
облицима стручног усавршавања:
Назив
акредитова
ног
семинара
MindUp

Кат. број

Компете
нције

Прир.
обл.

Време
реализације
22.09.2018.
(први део)

Број
бодова
24

21.2.2019.
(други део)

Обука за
примену
стандарда
постигнућа
за стране
језике
Савремени
облици
евалуације у
настави
хемије
Музика уз

Учесници
Јелена Хорватски,
Милица Бугарски,
Милица Мимић,
Катарина
Марковић, Вишња
Лукић Драшко,
Маринела
Петрашку,
Ивана Мали
Вукелић,
Даринка Герић,
Тамара Томић,
Санела Пуљиз,
Mилана Живковић,
Бранка Карагић,
Радослава Ступар,
Никола Орељ,
Драган Ковачевић
Анђела Шакота
(други део)
Катарина
Марковић, Милица
Бугарски, Милица
Мимић

ПОСПСЈ-2098

К1

П2

22.11. – 31.12.
2018.

8

818

К2

П3

24.11.2018.

8

Гордана
Милошевић

948

K1

10.12.2018.-

32

Тамара Томић
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помоћ
рачунара
Култура
говора у
учионици и
ваннаставни
м
активностим
а
Програм
обуке за
реализацију
наставе
оријентисан
е ка
исходима
учења
ДИГИТАЛНА
УЧИОНИЦА /
ДИГИТАЛНО
КОМПЕТЕНТ
АН
НАСТАВНИК
Програм
обуке за
реализацију
наставе
оријентисан
е ка
исходима
учења за
музичку
културу
Прекогранич
ни семинар
за
наставнике
немачког
језика
“Позоришна
педагогија у
настави
немачког

10.01.2019.
991

5202

К4

K2

12.1020.10.2018.

24

Милица Мимић

2, 3. 7.2018. у
трајању од 16
и 8 онлајн
сати.

Бранка Карагић

24.-25.8.2018

Драган Ковачевић

05.и 06.
07.2019. у
трајању од 16
сати и
07.07.2019. у
трајању од 8
сати онлајн.

16 сати+8
сати
онлајн

Тамара Томић

20. -23.
06.2019.

24

Милица Мимић
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језика”
Утицај
особина
личности и
понашања
васпитача и
наставника
на стварање
и
одржавање
толерантне
средине за
учење и
развој
детета

158

Други облици
стручног усавршавања
Приказ семинара
,,Добра припрема за
час – успешан час”

К4

П4

Време
реализације
27.8.2018.

15. 6. 2019.

27.10. 2018.

Јелена Варга,
Вишња Лукић
Драшко

Број бодова

Учесници

3

Реализатори:
Гордана Милошевић
Катарина Марковић
Бранка Карагић
Јелена Хорватски,
Милица Бугарски, Милица
Мимић, Вишња Лукић
Драшко, Маринела
Петрашку, Ивана Мали
Вукелић, Тамара Томић,
Даринка Герић, Јелена
Стојшин, Јелена
Здравковић, Милан
Димић, Никола Орељ,
Саша Павловић, Маја
Новаковић, Јелена Варга,
Драган Ковачевић, Санела
Пуљиз, Даринка Герић
Реализатор:
Драган Ковачевић
Милица Бугарски, Милица
Мимић, Катарина
Марковић, Вишња Лукић
Драшко, Маринела

1

Основе употребе
информационих
технологија у настави –
Google Drive

8

6
3
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Основе употребе
информационих
технологија у настави –
Edmodo

17.11.2018.

1

Промоција уџбеника
за 5. разред – Вулкан
знање
Пројекат ,,Читалићи
2019“

4.12.2018.

1

Током целе
школске године

20

15
15
БиоБашта - пројекат

Током првог
полугодишта

е-twinning , ERASMUS+
пројекат
,,Утицај музике на
нервни систем” угледни час из
биологије и музичке
културе

Tоком првог
полугодишта
7.12.2018.

Учешће на конкурсу
,,Сазнали на семинару
применили у пракси”
Промоција школе
„Тврђава“ на

септембар

3

Цела школска
година

27

2

1

Петрашку,Ивана Мали
Вукелић,Даринка Герић,
Тамара Томић, Санела
Пуљиз, Милана Живковић,
Бранка Карагић, Гордана
Милошевић
Јелена Хорватски,
Милица Бугарски, Милица
Мимић, Катарина
Марковић, Вишња Лукић
Драшко, Маринела
Петрашку,Ивана Мали
Вукелић,Даринка Герић,
Тамара Томић, Санела
Пуљиз, Гордана
Милошевић, Драган
Ковачевић
Јелена Хорватски, Тамара
Томић, Санела Пуљиз,
Бранка Карагић
Бранка Карагићкоординатор Катарина
Марковић-сарадник
Гордана Милошевић-техн.
подршка
Јелена Хорватски
Ивана Мали Вукелић
Катарина Марковић
Реализатори:
Тамара Томић
Јелена Хорватски
Милица Мимић, Бранка
Карагић, Гордана
Милошевић, Никола Орељ,
Санела Пуљиз
Катарина Марковић
Бранка Карагић
Гордана Милошевић
Гордана Милошевић
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друштвеним мрежама
и сајту
Предавање ,,Пројект15.12.2018.
метода у настави
хемије”
,,Osnove eTwinning-a”
17.-21.12.2018.
,,Обољења и повреде
29.3.2019.
срца и крвних судова" угледни час из
биологије и историје
Приказ семинара
,,Савремени облици
евалуације “

19.1.2019.

Дежурство на
6.2.2019.
школском такмичењу
,,Читалићи кликераши
2019”
,,Обољења и повреде
29.3.2019.
срца и крвних судова" угледни час из
биологије и историје

3

2

1

3
1

2

2

1

Гордана Милошевић

Драган Ковачевић
Реализатори:
Јелена Хорватски
Санела Пуљиз
Гордана Милошевић
Бранка Карагић
Милица Бугарски
Реализатор:
Милошевић Гордана
Санела Пуљиз
Јелена Хорватски
Бранка Карагић
Јелена Здравковић
Милан Димић
Орељ Никола
Саша Павловић
Герич Даринка
Тамара Томић
Вишња Лукић
Милица Достанић
Јелена Варга
Маринела Петрашку
Јелена Стојшин
Ивана Мали Вукелић
Драган Ковачевић
Милица Мимић
Катарина Марковић
Милица Бугарски
Јелена Хорватски
Гордана Милошевић
Катарина Марковић
Реализатори:
Јелена Хорватски
Санела Пуљиз
Гордана Милошевић
Бранка Карагић
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Прегледање тестова са
мале матуре

19.6.2019.

Дежурство на малој
матури
Полагање испита за
лиценцу

17,18,19. 6. 2019.

Обука за супервизора

10

Милица Бугарски
Милица Мимић
Никола Орељ
Тамара томић
Гордана Милошевић
Санела Пуљиз
Анђела Шакота
Драган Тегелтија
Катарина Марковић

1.10.2018.

Санела Пуљиз
Никола Орељ

13.5.2019.

Милица Бугарски

16.5.2019.
12.06.2019.

Саша Павловић
Тамара Томић

Супервизија на малој
матури
Промоција уџбеника
за 6. разред издавача
,,Едука”

17.- 20.06.2019.

16

Тамара Томић

02.04.2019.

1

Промоција уџбеника
за 6. разред издавача
,,Логос”

04.04.2019.

1

Промоција уџбеника
за 6. разред издавача
,,Клет”

10.05.2019.

1

Промоција уџбеника
за 6. разред ,,Фреска”
Дежурство и
прегледање тестова на
општинском
такмичењу из историје

17.04.2019

1

Јелена Хорватски
Бранка Карагић
Милана Живковић
Санела Пуљиз
Тамара Томић
Тамара Томић
Јелена Хорватски
Милана Живковић
Санела Пуљиз
Тамара Томић, Јелена
Хорватски, Катарина
Марковић, Бранка
Карагић, Милана
Живковић,Милица Мимић,
Санела Пуљиз
Санела Пуљиз

09.03.2019.

Санела Пуљиз
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Угледни час музичке
културе и српског
језика ,,Слике са
изложбе”
Угледни час музичке
културе, историје и
српског језика ,,Песма
Рома”

10.04.2019.

1
27.05.2019.

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ
01.03.-02.03.2019.
УСАВРШАВАЊА и наредних осам
ОБУКЕ НАСТАВНИКА у
недеља
области развијања
предузетничких
компетенција код
наставника и ученика и
стварању услова за
реализацију
предузетништва у
основним школама
Дежурство и
прегледање тестова на
општинском
такмичењу Књижевна
олимпијада
Програм обуке за
реализацију наставе
оријентисане ка
исходима учења за
стране језике
Програм обуке за
реализацију наставе
оријентисане ка
исходима учења за
биологију
Радионица
,,Постављање граница
у учионици”

2

2

Реализатори: Тамара
Томић и Бранка Карагић
Гордана Милошевић

1

Реализатори: Тамара
Томић, Санела Пуљиз,
Бранка Карагић
Гордана Милошевић

16

Милана Живковић

3.3.2019.

Бранка Карагић

19-21.08.2019.

16 сати + 8 сати
онлајн обуке

Милица Мимић

24-25.08.2019.

16 сати + 8 сати
онлајн обуке

Јелена Хорватски

26.08.2019.

8

Јелена Хорватски,
Милица Бугарски, Милица
Мимић, Катарина
Марковић, Вишња Лукић
Драшко,
Ивана Мали Вукелић,
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Тамара Томић, Санела
Пуљиз, Mилана Живковић,
Никола Орељ, Драган
Ковачевић, Драган
Тегелтија, Гордана
Милошевић, Андреа
Симин, Саша Павловић,
Кристина Сабо, Милица
Станојевић, Тамара
Ђорђевић, Милан Димић,
Маријана Вуковљак,
Јелена Здравковић
Поједини семинари који су планирани нису реализовани због немогућности аутора да формирају групу и
реализују семинар.
Координатор Јелена Хорватски

3.3.2.13. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Кључна област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ЧЛАНОВИ ТИМА
Александра Спасић - координатор
Дина Ђилас - директор
Маринела Петрашку - учитељица
Катарина Марковић - наставница енглеског језика
Зоран Ињац - представник родитеља
Миа Ђилас - представник ученика

ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
На састанку тима за самовредновање који је одржан 12.09.2017.године, а на основу Годишњег плана за
самовредновање од 2018/2019 договорене су активности за кључну област Подршка ученицима.

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 14 наставника, 43 родитеља и 11 ученика. Анкета за
наставнике и ученике је направљена на основу прописаних СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА РАДА ОБРАЗОВНОВАСПИТНИХ УСТАНОВА.

88

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

Самовредновање је рађено у периоду од октобра до јуна текуће школске године.
Самовредновање се врши на основу анализе:
1) евиденције и педагошке документације установе, програма образовања и васпитања, годишњег
плана рада и развојног плана рада установе;
2) базе података у оквиру јединственог информационог система просвете и других извора
података;
3) резултата праћења различитих активности у установи, а посебно посматрања часова у школи и
активности у предшколској установи;
4) прикупљених података из спроведених истраживања у установи и на нивоу система образовања
и васпитања и других релевантних пoдaтaкa;
5) ефеката реализованих активности у пројектима;
6) разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и других аналитичкоистраживачких активности за које се процени да су неопходне;
7) постојећих извештаја о вредновању квалитета рада установе.

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
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
Анкету је радило 11 ученика бирани методом случајног узорка из петог, шестог, седмог и осмог разреда.
Задатак је био да процењују степен сагласности са тврдњама и да их вреднују по следећој скали:
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1- нетачно
2- у мањој мери тачно
3- у већој мери тачно
4- тачно
ТВРДЊА

НЕТАЧНО

У МАЊОЈ
У ВЕЋОЈ
МЕРИ ТАЧНО МЕРИ ТАЧНО

1. Ученици и наставници се међусобно уважавају.

ТАЧНО

72,73%

27,27%

2. У школи нас уче да имамо поверења у сопствено
знање и способности.

9,09%

36,36%

54,55%

3. У школи нас уче да будемо одговорни за учење.

9,09%

45,45%

45,46%

4. У школи нас уче да будемо одговорни за своје
поступке.

18,18%

18,18%

63,64%

5. У школи нас подстичу да бринемо о људима.

27,27%

27,27%

45,46%

6. У школи нас уче да бринемо о природи и да је
чувамо.

18,18%

36,36%

45,46%

7. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију.

9,09%

9,09%

54,55%

27,27%

8. У школи нас наводе на поштовање различитости.

9,09%

18,18%

36,36%

36,36%

9. У школи се негује и подстиче сарадња.

18,18%

54,55%

27,27%

10. У школи нас подстичу да самостално и објективно
доносимо закључке и судове узимајући у обзир
чињенице и извор информација.

18,18%

45,45%

36,36%

54,55%

45,45%

27,27%

54,55%

11. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и
успех ученика.
12. Сваки мој позитиван поступак наилази на

18,18%
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одобравње, како наставника тако и ученика.
13. О недопустивом понашању ученика у школи, као
што је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција,
неуважавање и слично, отворено се разговара.

9,09%

27,27%

27,27%

36,36%

14. Ученици су преко Ђачког парламента укључени у
решавање проблема недопустивог понашања ученика у
школи.

9,09%

18,18%

45,45%

27,27%

15. Укључен/а сам у рад бар једне ученичке
организације у школи.

18,18%

9,09%

36,36%

36,36%

16. Упознат/а сам с Декларацијом УН о правима детета
(Повељом дечјих права).

9,09%

27,27%

27,27%

36,36%

27,27%

45,46%

27,27%

17. Ученици могу да се укључе у одлучивање дајући
предлоге активности која се непосредно тичу њих
самих.
18. Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност у
школи.

9,1%

27,27%

72,73%

19.Учествовање у ваннаставним активностима ми
омогућује да задовољим своја интересовања и
развијам своје таленте.

9,09%

54,55%

36,36%

20. Наше иницијативе и предлози се разматрају
озбиљно на наставничким већима. и омогућава нам се
и помаже да их реализујемо.

18,18%

36,36%

45,45%

21. У школи нас уче како да учимо (упућују нас у разне
технике учења)

18,18%

36,36%

45,45%

36,36%

63,63%

22. Успешни и мање успешни ученици добијају
различите задатке.
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23. Наставници нас организују тако да успешни ученици
помажу ученицима који спорије напредују.

27,27%

24. Наставници помажу ученицима који спорије
напредују ван редовне наставе (кроз допунску наставу и
сл.).

18,18%

25. Талентованим ученицима су омогућени посебни
облици рада ван редовне наставе (кроз додатну
наставу, секције, истраживачки рад и сл.).

18,18%

36,36%

45,45%

27,27%

45,45%

81,82%

26. Ученици се не досађују на часу.

9,09%

18,18%

36,36%

36,36%

27. На часу могу радити онолико брзо колико желим.

9,09%

9,09%

45,45%

36,36%

28. Не учим само из уџбеника и бележака већ користим
и друге изворе информација (књиге, часописе,
интернет...).

18,18%

9,09%

54,55%

18,18%

27,27%

45,45%

27,27%

18,18%

81,82%

29. Када имам проблема у учењу у школи, могу да
добијем савете како да то превазиђем.
30. Знам кад неки ученик наше школе постигне добре
резултате на такмичењу или неком конкурсу и сл.
31. Умем да пратим и проценим сопствено
напредовање и остварене резултатe

18,18%

45,45%

36,36%

32. У школи се осећам сигурним и безбедним.

18,18%

45,45%

36,36%

33. Школа брзо и ефиксно реагује на све искрсле
догађаје/ситуације које угрожавају нашу сигурност и
безбедност у школи.

18,18%

36,36%

45,45%

34. Знам коме треба да се обратим ако је моја
безбедност у школи угрожена.

9,09%

54,55%

36,36%
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35. Школа реагује на наше и приговоре наших
родитеља који се тичу наше безбедности у школи.

18,18%

36,36%

45,45%

36. Знам коме треба да се обратим у случају да имам
емоционалне, здравствене или социјалне
проблеме/потребе.

9,09%

27,27%

63,63%

37. Оно што кажем особи у поверењу сигуран сам да
све што сам рекао/ла остаје тајна

9,09%

54,54%

36,36%

38. Наставници, а посебно одељењски старешина су
увек спремни да саслушају моје проблеме који немају
директне везе са школом.

45,45%

54,55%

39. Наставници, а посебно одељењски старешина су
спремни за разговор с мојим родитељима.

18,18%

81,82%

27,28%

36,36%

40. Школа организује хуманитарне акције за децу
слабијег материјалног положаја.

36,36%

Ученици сматрају да им наставници пружају подршку у учењу и уче их одговорности, толеранцији, сарадњи, као и
да их редовно похваљују за успех у учењу и владању. Такође је подршка наставника и стручне службе у случају
емоционалне, здравствених и социјалних пореба препозната, као и поверење и поверљивост информација које
се деле са запосленима. Мада једна трећина испитаних ученика сматра да би требало више отворено
разговарати о недопустивом понашању.
Подршка наставника у учењу кроз допунски и додатни рад, као и индивидуализован приступ ученику кроз
прилагођавање задатака нивоу знања, темпу рада такође је препозната од стране ученика. Што се тиче извора
информација који се користе за учење, већина користи и друге књиге, интернет, док 18,8% користи само уџбеник.
Скоро сви ученици су укључени у ваннаставне активности и оне им омогућавају да развију своја интересовања.
Укљученост у ученичке организације у школи је ограничена јер постоји само Ђачки парламент чији чланови могу
бити само ученици седмог и осмог разреда.
Ученици се слажу са тврдњом да се осећају безбедно у школи и да школа реагује у ситуацијама у којима је
угрожена безбедност, као и да знају коме треба да се обрате у школи у случају да им је угрожена безбедност. Са
тврдњом“ У школи нас уче да бринемо о природи и да је чувамо.“ се слаже 82% испитаних ученика.
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Ученици сматрају да су наставници спремни да саслушају и њихове личне проблеме, као и да разговарају са
њиховим родитељима.

АНАЛИЗА АНКЕТЕ ЗА НАСТАВНИКЕ
У одговарању на анкету је учествовало 14 наставника.
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Из наведених статистичких података може се закључити да наставници у већој мери пружају подршку ученицима
у учењу. Та помоћ се огледа у упућивање у технике учења, прилагођавање задатака и вршњачко учење. Међутим
чак 21,4% наставника у мањој мери се слаже са тврдњом да помажу деци кроз допунску наставу, и 14,3% у мањој
мери пружа подршку кроз додатну наставу. Две трећине испитаних наставника је задужено за вођење и праћење
ваннаставних активности, а половина испитаних наставника за организовање културних, музичких и спортских
активности. Чак 42% наставника који су одговарали на анкету је у мањој мери ангажована у организацији
догађаја, као и четвртина испитаних наставника је недовољно укључена у ваннаставне активности ученика, што
може бити и простор за даље унапређивање рада наставника.
Четвртина наставника редовно сарађује са другим институцијама ради остваривања планираних активности,
42,9% у већој мери се слаже да редовно сарађује. 35,7% испитаних наставника се у мањој мери слаже са тврдњом
да сарађује са другим институцијама како би унапредили знање ученика, ђто оставља простор за боље
промовисање појединих институција међу наставним кадром.
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У школи се промовишу права детета, здрави стилови живота, заштите животне средине штоможе да се закључи
на основу одговора наставника где се сви слажу.
Што се тиче личног и социјалног развоја ученика 85,7% наставника сматра да у довољној мери едуковано да
препозна емоционалне, социјалне и здравствене потребе детета школског узраста. Сви наставници пружају
подршку кад је то тражено од њих од стране детета уз чување приватности детета.
64,3% наставника сматра да се у школи организују програми и активности за развијање социјалних вештина деце
(радионице за конструктивно решавање проблема,развијање комуникационих способности и ненасине
комуникације..), док 28,6% се слаже у мањој мери, што оствара простор за интензивирање броја организованих
активности.
Две трећине испитаних наставника мисли да је потребна подршка наставном кадру за извођење наставе по ИОПу и додатно стручно усавршавање везано за ту тему.
У школи се примењује индивидуализација наставних садржаја и ИОП за децу којој је потребна додатна подршка у
раду. Такође постоји и сарадња са релевантним институцијама ради свеобухватније подршке деци која похађају
градиво по индивидуалном образовном плану.

Наставници се слажу са тврдњом да школа пружа подршку учениицима при преласку из једног у други
циклус образовања (78,6%).
Укљученост родитеља у пружању подршке ученицима препознаје 71,5% наставника, док 21,4%
наставника се у мањој мери слаже да укључује родитеље у подршци ученицима.
АНАЛИЗА АНКЕТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ (АНКЕТУ ПОПУНИЛО 43 РОДИТЕЉА)
1. Наставник/учитељ адекватно подстиче интелектуалну радозналост и слободно мишљење код ученика
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2. Наставници/учитељи према потреби детета пружају додатну помоћ у учењу.

3. Школа је место где се моје дете осећа физички безбедно
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4. Оцените мотивацију Вашег детета за учењем и напредовањем у школи:

5. Оцените Ваше задовољство организацијом и понудом ваннаставних активности:
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6. Оцените Вашу комуникацију са наставним кадром школе:

7. Уколико имам неки проблем најчешће се обраћам:
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8. Оцените тврдњу: У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу:

9. Колико сте задовољни радом ПОШ“Тврђава“

Анкету за родитеље је попунило 43 родитеља. На основу одговора родитеља може се закључити да је
задовољство радом школе на високом нивоу. Такође сматрају да је школа безбедно место за сву децу.
Комуникацију са наставницима оцељују као одличан 55,8%, врло добар 30,2%, што и јесте потврда одличној
оцени рада школе. Такође се у највећој мери обраћају одељенским старешинама, директорици и стручној
служби школе. Додатна помоћ и подршка деци у учењу и раду такође је препозната од стране родитеља.
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Задовољство избором и бројем ваннаставних активности је оцењена са одличан 55,8%, врло добар 27,9%, добар
16,3%.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4.0. - ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Стандарди и индикатори

ПРОЦЕНА
+

0

-

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.

+

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.

+

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.

+

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске
заступнике.

0

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у
сарадњи са релевантним институцијама и појединцима.

0

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус
образовања.

+

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.
4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…).

0

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и
интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.

+

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове
околине и одрживи развој.

+

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој
ученика, односно каријерно вођење и саветовање.

+

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима.

+
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4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.

+

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих
група.

+

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.

+

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу
за ученике из осетљивих група.

+

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање
програма).

+

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци
ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.

0

Докази који подупиру одлуку о евалуацији
Анализа упитника и анкета
Извештај годишњег плана рада за 2017/2018. годину
ес дневник
Сајт и фејсбук налог школе
Планови рада наставника
Белешке/досијеи наставника о напредовању и постигнућима ученика- педагошке свеске наставника
Записници са састанака стручних, одељењских и наставничког већа
Евиденција о праћењу идентификованих ученика са посебним потребама, односно посебним
способностима/талентима (ИОП-2, ИОП-3)
Евиденција о похваљивању напредовања, односно промовисању изузетних постигнућа ученика (сајт
школе, ес дневник, огласна табла у школи)
Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења
Евиденција активности посебне особе задужене за подршку процесу учења (учитељица Јелена)
Правилник о понашању ученика и запослених у школи
Евиденција о реализованим акцијама за подстицање позитивне социјалне климе у школи
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Евиденција о начину промовисања позитивног понашања и успеха ученика
Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог понашања ученика
Евиденција о укључивању ученика у непосредно друштвено окружење (чишћење Тврђаве)
Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности (Пројектна недеља на
крају школске године била је организована на основу тема које су пријавили и реализовали ученици
виших разреда)
Евиденција о раду ученичких организација (нпр. ученички парламент и сл.)
Евиденција о ваннаставним активностима
Програм школских приредби, манифестација и слично Брошура о школским активностима
Програм професионалне оријентације
Евиденција реализованих активности на пољу професионалне оријентације (саветовања, акције...)
Евиденција реализоване сарадње са стручњацима за професионалну оријентацију
Евиденција остварених непосредних контаката и разговора/саветовања са ученицима и родитељима
Евиденција остварене сарадње са представницима средњих/виших и високих школа (посете
представника средњих школа нашој школи и посета наших ученика средњим школама)
Материјал на тему професионалне оријентације (књиге, брошуре...)

Кључне снаге

●
●
●
●

Кључне слабости

Наставници стварају подстицајну атмосферу на ●
часу
Заступљена активна, тематска и пројектна ●
настава
У школи се подстиче лични и професионални
развој ученика
●
Сваки успех ученика поставља се на сајт школе,
интернет страници или фејсбук профилу

Наставници нису у довољној обучени за израду
и примену ИОП-а
Повремена сарадња са другим институцијама и
родитељима везана за питања подршке у
учењу
Недовољан број активности везан за развој
социјалних вештина ученика
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Школа има разрађене програме за подршку ученицима у процесу учења (увођење у технику учења, помоћ у
превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, учитељица и запослена искључиво на пословима прижања
подршке ученицима у учењу, организована помоћ бољих ученика слабијим, упућивање у начин процеса
сопственог напредовања...). Планови рада су добро конципирани и на одговарајући начин диференцирани тако
да омогућавају свим ученицима (различитих способности и стилова учења) потпуно учешће у раду и максимално
напредовање (у складу са њиховим могућностима и способностима). Задаци и активности се бирају пажљиво уз
узимање у обзир индивидуалних потреба ученика. Постигнућа и успех ученика се систематски прате и на основу
тога утврђују посебне потребе појединих ученика. Одељенски старешина на ЧОС-у и родитељским састанцима,
као и предметни наставници, истичу значај похађања допунских, додатних часова, секција и слободних
активности.
Редовно се прати и разматра напредовање и успех ученика На основу утврђених посебних потреба појединих
ученика планирају се и припремају посебне активности, задаци и сл. да би се ученицима који заостају у раду
помогло у савладавању тешкоћа са појединим елементима наставног програма, односно да би се напредним
ученицима омогућило даље напредовање и учешће у истраживачким и другим пројектима. Код свих ученика се
подстиче самосталност и одговорност за сопствено напредовање, тако да ученици могу сами да користе
различите изворе информација, да примењују различите технике учења да сами бирају начин и темпо рада. Само
напердовање и успех ученика се похваљује, а изузетна постигнућа промовишу. Постоји посебна особа учитељица задужена за подршку процесу учења која прати напредовање и успех ученика на школском нивоу. Од
следеће школске године наставница хемије биће запослена и на пословима пружања подршке у учењу
ученицима виших разреда. Педагошко- психолошка служба (педагог, два психолога и дефектолог) пружа посебну
помоћ свим наставницима при конципирању планова рада, као и саветовањем и координисањем активности у
вези са пружањем подршке процесу учења. Директор школе ради на развоју/едукацији наставног особља Према
потреби се организује и помоћ стручњака изван школе.
У школи се континуирано ради на сузбијању неприхватљивог понашања, агресивности и нетолеранције, међутим
ово подручје има простор за додатан рад с обзиром на чињеницу да ученици сматрју да треба више отворено да
се разговара на ове теме.
У школи постоје програми и посебно фокусиране активности као што су: радионице на тему међусобног
поштовања и другарства, самоспознаје, континуирани индивидуални рад психолога са ученицима, кампања
против насиља, агресивности и силеџијства, вандализма, дроге, пушења, кампања за заштиту животне средине
(чишћење Тврђаве), кампања „За и против мобилних телефона“.
У школи се ради на адекватном укључивању ученика у живот и интересе школе, као и у непосредно друштвено
окружење, међутим и овде постоји простор за додатно ангажовање ученика посебно у организовање
хуманитарних акција, културне, забавне и спортске активности, разни облици дружења, манифестације, рад на
школским новинама.
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Код ученика се развија самопоштовање и поверење у сопствено знање и способности, одговорност за сопствене
поступке, слобода мишљења и сараднички односи. Школа редовно користи прилике за похвалу и признање
позитивних поступака и успеха ученика.
Школа подстиче ученике да учествују у понуђеним ваннаставним активностима.
Садржаји програма професионалне оријентације тако су конципирани да се могу реализовати кроз различите
облике образовно-васпитног рада у школи (редовна настава, додатна настава, изборна, слободне и друштвене
активности, одељењске заједнице). Циљеви и задаци професионалне оријентације се разликују према утврђеном
плану. Сви носиоци активности у реализацији садржаја професионалне оријентације учествују подједнако у раду
и стално сарађују (одељењске старешине, стручне службе, наставно особље, стручни органи). Ученицима се
пружа организована помоћ при доношењу одлука код важних прелаза (наставак школовања), а да се при том
користе различити поступци: индивидуална помоћ при самопроцењивању сопствених способности, пружање
информација и саветовање око избора коришћења књига и брошура, разговор са стручњацима за професионалну
оријентацију (психолог школе).
Ученици имају прилике да, ради задовољења својих интересовања и потреба на пољу професионалне
оријентације, присуствују данима „отворених врата“ у различитим образовним установама. Пружа се адекватна и
редовна помоћ родитељима у усмеравању професионалног развоја њихове деце (разговори, сусрети и лични
контакти са задуженим наставницима и стручњацима за професионалну оријентацију). Наставници/стручни
сарадници задужени за професионалну оријентацију су добро информисани о потребама ученика, редовно се и
добро припремају за рад и у сталном су контакту са стручњацима за професионалну оријентацију. Информације
које ученици добијају су јасне, прецизне, релевантне и актуелне (психолог који је обавио процену професионалне
оријентације доставио је мешљење за сваког ученика школи и родитељима). Саветодавне активности су добро
прихваћене од стране ученика и квалитет саветовања је на завидном нивоу (ученици су задовољни квалитетом
расположивих информација и саветовањима), односно ученици су добро припремљени за даље
изборе/доношење одлука у вези професионалног развоја.
НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА И ПРЕДЛОГ МЕРА:
● Испитивање интересовања ученика и анализа добијених података
● Организовати предавања за ученике на тему здравог живота;
● Организовати предавања за ученике на тему заштите животне средине;
● Наставници предметне наставе одрже угледне часове ученицима четвртог разреда.
● Усавршити рад Вршњачког тима и Ученичког парламента, радити на транспаренрности (панои, сајт школе,
отварање фејсбук странице )
● Користити посебно припремљене материјале за рад, прилагођене сваком ученику појединачно,

тако да су у складу са његовим могућностима постигнућа.
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● Даљи рад на унапређењу компетенција наставног кадра за рад по пројектима и међупредметне
●
●
●
●
●
●

компетенције.
Рад на упознавању ученика с Декларацијом УН о правима детета (Повељом дечјих права)
Остварити интензивнију сарадњу са представницима из разних области занатства и индустрије
Увести евиденцију о праћењу социјалног развоја ученика
Организовати акције за подстицање одговорности ученика
У школи неговати и подстицати демократски дух тако што ће ученици бити укључени у процес
доношења одлука у школи преко својих организација (нпр. ученички парламент и слично).
У школи ће се, ради унапређивања професионалне оријентације, а како би се задовољила
интересовања и потребе свих ученика, организовати акције као што су информативни састанци и
посете различитих стручњака, сусрети с представницима из разних области занатства и
индустрије, ради стицања непосредног искуства у раду у одређеним областима и слично.

● Сарадња са ЦЗСР, ШУ, и другим инстисуцијама које могу бити од помоћи у раду са ученицима из
осетљивих група и обдареним ученицима
● Активнија сарадња са родитељима, ЦЗСР, ШУ
Координатор тима:
Александра Спасић

3.3.2.14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНОВАЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Активу присуствовали: Драган Ковачевић, Маринела Петрашку и Дина Ђилас.
Дневни ред:
1. Тренутно стање и степен употребе иновација у наставном процесу
2. Оствареност циљева за школску 2018/2019. годину
3. Оствареност имплементације ИКТ у настави
1.
На састанку одржаном 13.06.2019. 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 као и претходне школске године.
2.
На састанку је процењен степен остварености циљева за протеклу школску 2018/19. годину.
Исходи и процена задатих циљева на почетку школске године 2018./2019:

116

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

1. Заступљеност сарадничке (кооперативне) наставе у редовном наставном процесу је присутнија у односу
на претходне године.
2. Школа је опремљена са новим лаптоповима марке “HP”, пројектор и даље није набављен и постоји
велика потреба за њим као и за неколико бежичних компјутерских мишева.
3. Употреба интерактивне табле у настави није била присутнија у већој мери у односу на претходну школску
годину, и то ће бити један од циљева и 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 "Гугл диск и употреба у наставном процесу".
3.
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.
Записник водили,
Маринела Петрашку
Драган Ковачевић

Директор
Дина Ђилас

3.3.2.15. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Задатак 1. Усаглашавање Годишњег плана рада са Школским програмом
Активност

Носиоци

РЕАЛИЗАЦИЈА

14.9.2018. године донет је Анекс
Анализа Школског
Школског програма за школску 2018/19.
програма и издвајање
годину који се позива на члан 61. став 2
оних елемената који
Закона о основама система образовања и
недостају у ГПР и дорада
стручни сарадник
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017.
структуре и садржаја ГПР
и 27/2018) и члан 27. став 5 Закона о
узимајући у обзир садржај
основном обарзовању и васпитању („Сл.
Школског програма.
гласник РС“ бр. 55/2013, 101/2017. и
27/2018) и члана 52, Статута Школе
Задатак 2. Имплементацијa стандарда постигнућа у наставне планове за које су сачињени
стандарди и циљевима учења за оне предмете за које нису сачињени стандарди, као и
организовање тематског приступа настави
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Активност

Носиоци

РЕАЛИЗАЦИЈА

 проширивање
садржаја оперативних
наставних планова
стандардима
постигнућа и
циљевима учења.
 Израда образца за
планирање тематског
приступа настави
 Временско
усклађивање садржаја
програма различитих
наставних предмета тематски приступ
настави

Наставници,
педагошки
колегијум
стручно веће,
наставници

 Наставници су у току полугодишта
проширивали садржаје оперативних
наставних планова у зависности од
потреба и анализе рада датог
одељења.
 Почетком полугодишта ревидиран је
план тематске наставе и прилагођен
новом Закону и потребама школе
 Наставници су у својим плановима
испланирали и интердисциплинарну
наставу
 Програми наставних предмета су
међусобно временски усклађени у
оквиру сваког разреда.
 У току школске године наставници су
пратили оствареност постигнућа кроз
исходе у оквиру својих предмета

Задатак 3. Планирање и реализовање ваннаставних активности у функцији задовљавања
потреба и интересовања ученика
Активност

Анкетирати ученике и
утврдити њихова
интересовања

Носиоци

РЕАЛИЗАЦИЈА

одељењске
старешине,
учитељи

Понуда ваннаставних активности у школи
је у функцији задовољавања различитих
потреба и интересовања ученика, у
складу са ресурсима школе. У понуди су:
 Ликовна секција
 Драмска секција
 Математичка секција
 Читалићи
 Хор
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Историјска секција
Научна секција
Шпански језик
Био башта
Информатика

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Задатак 1. Унапређивање квалитета наставе појачавањем менторског рада и разменом
искустава међу наставницима
Активност

Носиоци

Организација угледних часова
од стране ментора за
наставнике приправнике.

ментори приправника и
приправници

Размена искуства кроз
консултације са колегама

Приправници

РЕАЛИЗАЦИЈА

У току првог полугодишта сви наставници
и учитељи приправници посећивали су
часове својих ментора и обављали
консултације са истим.
Наставник физичког и здравственог
васпитања Никола Орељ, учитељице Маја
Новаковић и Маринела Петрашку,
хаставник географије Саша Павловић и
наставница историје Санела Пуљиз
положили су испит за стицање лиценце за
рад наставника.

3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
1. Задатак: Повећање информисаности ученика о врстама подршке њиховим приказом на
часу одељењског старешине.
Активност

Упознавање ученика са
новом организацијом
подршке учењу

Носиоци

Стручни сарадник и
Одељењске
старешине

РЕАЛИЗАЦИЈА
Ове године на пословима помоћног
учитеља запослена је учитељица Јелена
Варга која пружа подршку у учењу свим
ученицима који имају потребу за тим. Она
организује свој рад у мањим групама,
паровима или идивидуално у зависности
од потреба ученика. На крају школске
2018/19. године приметан је напредак
ученика који су били укључени у програм
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подршке учењу.

2. Задатак: Развијање социјалних вештина планирањем и реализацијом активности као што
су дебате, радионице и др. за подстицање позитивне комуникације.
Активност

Организовање
радионица које су у
циљу подстицања
позитивне комуникације
и решавање проблема у
комуникацији на
грађанском васпитању

Носиоци

Реализација

 У току првог полугодишта организована
је радионица за ученике 7. и 8. разреда
на тему „Времеплов“ где су ученици
имали задатак да кроз вођену фантазију
одлуче шта виде и где иду, са акцентом
на то како себе виде и како се осећају.
Након тога се разговарало на ову тему.
 У току новембра и децембра 2018.
наставник
ученици виших разреда бавили су се
грађанског
пројектом под називом „ЗА и ПРОТИВ
васпитања, психолог
мобилних телефона“ у којем су ученици
5 и 6. разреда обраћивали тему ЗА, а
ученици 7 и 8. разреда ПРОТИВ. За крај
пројекта организована је дебата којој су
присуствовали родитељи, остали
запослени у школи и остали ученици.
 У нижим разредима ова тема се
обрађивала на часовима грађанског
васпитања, веронауке и ЧОС-у.

4. ЕТОС
Задатак 1. Повећање информисаности ученика о резултатима ученика путем редовног
информисања на сајту школе и на састанцима стручних, руководећих и других органа школе
Активност
Истицање резултата
ученика на школском
сајту, на ФБ страници
школе и на састанцима
већа

Носиоци

РЕАЛИЗАЦИЈА

Стручна служба,
администратор сајта

На сајту и ФБ страници школе истакнути
су резултати завршног испита ученика
наше школе у виду позиције наше школе
на табели свих школа по резултатима
завршног испита.
Сваког месеца наставници и ученици
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гласају за ученика месеца и изгласани
ученик/ученици се награђују по
сопственом избору (у оквиру јасних
смерница шта може бити награда)
На крају школске године представљени
су на ФБ страници и сајту школе
резултати ученика остварени на
такмичењима, као и успех ученика 8.
разреда на завршном испиту.
Задатак 2. Јачање осећања припадности школи кроз спортске активности
Активност
Носиоци
Реализација
Дана 21.09.2018. наставник физичког је
водио ученике на једнодневно
планинарење на Фрушку гору.
Учествовали су ученици виших и нижих
разреда.
Такође, у току првог тромесечја на
часовима физичког васпитања ученици су
посетили веслачки клуб, клуб спортског
пењања билијар и пикадо клуб.
Дана 09.10.2018.одржан је крос на Кеју са
Петроварадинске стране.
Општинско такмичење из фудбала
одржано је 18.10.2018. у ОШ “Прва
војвођанска бригада” у Новом Саду.
Учествовали су ученици од петог до
наставник физичког осмог разреда.
Организација турнира
васпитања
Општинско такмичење из кошарке
одржано одржано је 05.03.2019.године.
Учествовали су ученици од петог до
осмог разреда.
На окружном такмичењу из атлетике
04.04.2019. у Новом Саду, учествовали су
ученици од првог до осмог разреда.
Треће место, из дисциплине Трка на
600м, освојио је ученик шестог разреда
Д.Р.
Ђаци од 1. до 4. разреда 29.05.2019.
учествовали су у манифестацији Спортски
дан у Апатину где су учествовали у
такмичењу из старих игара. Циљ је развој
здравог такмичарског духа.
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ И РЕСУРСИ
Задатак 1. Унапређивање плана професионалног развоја директора планирањем на
основу самовредновања рада директора
Активност

Планирање
професионалног развоја
директора у складу са
самовредновањем свога
рада

Носиоци

Реализација

директор

Током школске 2018/19. године прошла
сам неколико обука за унапређење свог
рада и рада установе. Свакодневно се
бавим истраживањем на тему пројектне и
тематске наставе и њихове примене у
раду, као и другим темама које би
допринеле унапређењу наставе у нашој
школи.
Координатор тима
Дина Ђилас

3.3.2.16. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ
Тим за организовање екскурзија, одржао је два састанка у току школске 2018/19. године. Први састанак је одржан
19. новембра 2018., а други 13.06. 2019. године у 13.00 сати у просторијама ПРИВАТНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ТВРЂАВА” Петроварадин, Штросмајерова 8. Седници су присуствовали чланови тима: Никола Орељ, наставник
физичког васпитања, Саша Павловић, наставник географије и грађанког васпитања и учитељ Милан Димић.
Тим се бавио питањем одабира дестинација ученичких екскурзија, програмима путовања и могућим терминима.
Изабране су дестинације:
1. ученици виших разреда (V,VI,VII,VIII) - Деспотовац ( хотел ТДС ) , са обиласцима Ниша, Ресавске пећине,
водопада Велики Бук, манастира Манасије, парка макета и етно села Моравски Конаци.
- Екскурзија је реализована у термину 24.–26.05.2019.
- На екскурзију је ишло 26 ученика и 3 наставника ( Милица Мимић, Тамара Томић и Бранка Карагић )
2. Ученици нижих разреда (I, II,III,IV) – Дивчибаре ( хотел Пепа )
- Ученици су на Дивчибарама одржали наставу у природи, имали шетње до Црног Врха, пуно спортских и
других активности.
- Екскурзија је реализована у термину 02.-06.06.2019.
- На екскурзију је ишло 38 ученика и 5 учитеља ( Вишња Лукић, Јелена Здравковић, Маринела Петрашку,
Милица Достанић и персонални асистент Јелена Јухас )
Екскурзија и школа у природи су реализоване по плану и све је протекло у најбољем реду.
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3.3.2.17. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ДЕКОРАЦИЈУ И УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
Школска 2018/2019. година
Чланови Тима:
Ивана Мали Вукелић, наставница ликовне културе - координатор
Милица Бугарски, наставница француског језика
Јелена Стојшин, наставница физике
Вишња Лукић, учитељица
Током летњег распуста, кречили су се унутрашњи зидови школе. Пре почетка школске године, крајем
августа, задатак наставника и учитеља био је да уреде своје кабинете у складу са естетским и функционалним
потребама. Додати су нови елементи, полице, плута за качење постера и слично. Зидови су украшени постерима
и плакатима који не само што декоришу зидове, већ и служе ученицима у ефикаснијем усвајању знања. Сваки
наставник је, такође, оставио простор у свом кабинету за ученичке радове и осмислио план украшавања свог
кабинета у договору са ученицима.
Током Септембра и Октобра уследило је уређење и кречење дворишта и екстеријера школе.
У Септембру месецу, започело се са осмишљавањем јесење декорације и прикупљање дечјих радова за
Јесењу изложбу.
Крајем Септемра и током Октобра школа је била украшена јесењим мотивима. У току је била и Јесења
изложба дечјих радова.
Крајем Октобра, ентеријер школе декорисан је мотивима поводом Ноћи вештица.
Почетком Децембра постављена је Новогодишња декорација и изложба радова.
У Децембру на крају првог полугодишта одржан је хуманитарни Новогодишњи вашар дечијег
стваралаштва и рукотворина.
Након зимског распуста настављене су планиране активности тематске припреме радова за декорисање
школе поводом дана заљубљених у Фебруару.
У Марту месецу , започете су прпреме за пролећну изложбу радова и пролећни вашар дечијег
стваралаштва.
У Априлу је одржан хуманитарни Ускршњи вашар.
Након пролећног распуста у Мају месецу настављено је са планираним активностима и припремама
завршне изложбе.Урађена је припрема, скица за школски мурал али због временских услова и осталих текућих
активности још није започета израда мурала у дворишту школе.
Завршна изложба радова и дечијег штваралаштва реализована је у Јуну 2019.
Координатор тима: Ивана Мали Вукелић

3.3.2.18. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА И МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019.ГОДИНУ
Чланови Тима:
Катарина Марковић, наставница енглеског језика - координатор
Милица Бугарски, наставница француског језика
Тамара Томић, наставница музичке културе
Ивана Мали-Вукелић, наставница ликовне културе
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Јелена Здравковић, учитељица
Ученици су 19.09.2018. посетили путујућу изложбу посвећену Ани Франк у ОШ “Петефи Шандор”. Тамо су
слушали предавање и учествовали у занимљивој радионици о животу и раду ове девојчице. Циљ је био да се
ученици упознају са животом и значајем Ане Франк, као и развијање емпатије и солидарности.
Посета Европском дану језика 26.09.2018. године на Филозофском факултету. Циљ посете је
приближавање различитих светских језика ученицима, неговање свести о важности познавања језика, као и
учествовање у играма на страним језицима.
Посета ученика виших разреда манифестацији Ноћ истраживача 28.09.2018. године која се одржава у
тржном центру БИГ. Циљ посете је неговање истраживачког духа код ученика и подстицање интересовања за
природне науке.
Обележавање Дечје недеље од 1-5.10.2018. године у нижим разредима. У оквиру ове недеље
реализовали смо следеће програме:
1.10.2018. Права и обавезе детета
2.10.2018. Покажи шта знаш
3.10.2018. Шеширијада
4.10.2018. Маскенбал на тему јесени
5.10.2018. Посета цветној пијаци на Спенсу
Циљ обележавања Дечје недеље и реализовања поменутих програма јесте да се деца подсете на своја
права и обавезе, да се подстакне толеранција и креативност као и самосвесност сваког детета.
Посета Распустилишту поводом Светског дана хране 16.10.2018. године. Циљ посете је неговање свести о
здравој и правилној исхрани.
Обележавање Дана школе 18.10.2018. године. Ђацима нижих разреда приређена је оријентиринг трка и
пикник у Каменичком парку, док су ђаци виших разреда учествовали на фудбалском турниру са ученицима
других школа. Циљ оваквог обележавања Дана школе је неговање здравог спортског и такмичарског духа као и
неговање љубави према природи.
Посета ученика 5. и 6. разред Новосадској јесени 26.10.2018. године. Циљ посете је упознавање са
оринтологијом и учествовање на радионицама на ту тему.
Посета Сајму књига у Београду 27.10.2018. године. На Сајам су отишли сви ђаци од V до VIII разреда. Циљ
посете је неговање љубави према књигама и читању као и набавка књига за школску библиотеку.
Обележавање празника Ноћ вештица традиционалним маскенбалом 31.10.2018. године. Циљ
обележавања је приближавање културе и дечјих обичаја у Америци, Енглеској, Француској и Немачкој.
23.11.2018. одлазак ученика од 5. до 8. разреда на представу “Деца на интернету 2” у гимназији Лаза
Костић. Циљ је освешћавање деце на опасности дигиталне комуникације на интернету.
29.11.2018. одлазак ученика од 1. до 4. разреда на представу “Вања” у Позоришту младих. Циљ је
културно уздизање ученика и развој навике посећивања позоришта.
Новогодишњи вашар организован је 14.12.2018. Ученици од 1. до 4. разреда продавали су своје
рукотворине. Циљ вашара је рад на развитку предузетништва код ученика, али и скупљање новца у хуманитарне
сврхе.
Презентација ученичких пројеката током пројектне недеље 17-21.12.2018. Циљ је креативна презентација
ученичких производа и радова током рада на пројектима различитих тема.
Уочи школске славе Свети Сава, ученици су на часовима учили о Светом Сави. Циљ упознавање деце са
ликом Светог Саве и његовом значају у оснивању образовања у Србији.
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Обележавање Дана заљубљених 14.02.2019. - није реализовано.
Обележавање Дана матерњег језика 21.02.2019. - није реализовано због ванредног распуста.
Ђаци од петог до осмог разреда посетили су Сајам књига и Сајам образовања 07.03.2019. Циљ посете
јесте неговање и подстицање љубави према књигама као и упознавање ученика са понудом средњих школа.
Ђаци од првог до шестог разреда посетили су Новосадско пролеће 21.03.2019. Циљ посете је учествовање
на радионицама на којима се подстиче развој еколошке свести.
Посета Фестивалу луткарства основних школа у марту 2019. - није реализовано.
Одлазак на Ускршње чаролије у априлу 2019. - није реализовано.
Ученици од првог до четвртог разреда организовали су традиционални школски Пролећни вашар
18.04.2019. године. Вашар има за циљ развој предузетничког али и хуманитарног духа код деце будући да је сав
приход приложен је у добротворне сврхе.
Обележавање Дана планете Земље 22.04.2019. - није реализовано због пролећног распуста.
Обележавање Дана књиге 23.04.2019. - није реализовано због пролећног распуста.
Одлазак на Фестивал науке у мају - није реализовано због недовољног броја заинтересованих.
Ђаци од 5. до 8. разреда посетили су Галерију Матице Српске 13.05.2019. у оквиру манифестације Музеји
за 10. Циљ је посета изложби “Ђура Јакшић између мита и стварности” и учествовање у употреби мобилне
апликације у галерији.
Ђаци од 5. до 8. разреда посетили су Планетаријум 14.05.2019. Циљ посете је стицање знања из области
астрономије.
Ђаци 2. разреда 16.05.2019. посетили су Музеј града Новог Сада у оквиру манифестације Музеји за 10.
Циљ посете је културно уздизање ученика.
Ђаци од 1. до 4. разреда 29.05.2019. учествовали су у манифестацији Спортски дан у Апатину где су
учествовали у такмичењу из старих игара. Циљ је развој здравог такмичарског духа.
Координатор тима: Катарина Марковић

3.3.2.19. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ХИГИЈЕНУ ШКОЛЕ ШКОЛСКА 2018/2019.
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.
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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 „изгубљенонађено“ 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 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

3.3.2.20. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКА 2018/2019.
o

У току школске 2018/19. године одржана су школска такмичења из следећих предмета:











Математика за ученике старијих разреда
Енглески језик за ученике осмог разреда
Немачки језик за ученике осмог разреда
Српски језик ( и књижевност) за ученике старијих разреда
“Читалићи” за ученике од I до VI разреда
“Читалићи” за ученике VII до VIII разреда
Историја
Биологија
Физика
Информатика / програмирање
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Такмичења су одржана у предвиђеним терминима, а успеси ученика су следећи:
 МАТЕМАТИКА
На школско такмичење из математике за ученике од V до VIII разреда изашло је два ученика ( један
ученик из V и VIII разреда).
На општинско такмичење пласирали су се М.И. ученик 7. разреда и С.И. ученик 5. разреда.
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
На школско такмичење из енглеског језика изашле су три ученице осмог разреда : М.Ђ., Л.И. и М.Т.
На општинско такмичење пласирале су се ученице М.Т. и Л.И.
 СРПСКИ ЈЕЗИК У КЊИЖЕВНОСТ
На школско такмичење из српског језика и књижевности изашла је једна ученица осмог разреда, М.Т,
која се и пласирала на општинско такмичење.
 „ЧИТАЛИЋИ“
На школско такмичење “Читалићи” за ученике од I до VIII разреда изашло је 60 ученика.
На општинско такмичење се пласирало 28 ученика :
I разред А.Р., Л.М.,Е.Ц., Ј.М;
II разред Д.П., Н.М., У.Ђ., П.Ш;
III разред Т.Б., Н.З., Н.П., У.К., Л.П., С.Т., Н.Џ;
IV разред Л.П., Г.Б., Д.М;
VI разред Н.В;
VII разред М.И., В.С. , В.Б;
VIII разред М.Т., А.Д., М.Ђ., В.В. , А.С., С.С.
 ИСТОРИЈА
На школско такмичење из историје изашao је један ученика из петог, пет ученика из шестог разреда, два
ученика из седмог разреда и један ученик из осмог разреда.
На општинско такмичење су се пласирали: А.И. из петог разреда, Н.В., Д.Р., Ј.Б. из шестог разреда и М.Ђ.
из осмог разреда.
 БИОЛОГИЈА
На школско такмичење из биологије пријавило се троје ученика петог разреда, четворо ученика из шестог
разреда, један ученик из седмог и два ученика из осмог разреда.
На општинско су се пласирали В.Б. из седмог разреда и Л.И. и С.С. из осмог разреда.
 ФИЗИКА
На школско такмичење из физике пријавило се троје ученика 6. разреда. Нема пласмана на општинско.
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2.











Општинско такмичење из „Читалића“ одржано је у ОШ “Ј.Ј.Змај” 21.03.2019. у Сремској
Каменици.
 На републичко такмичење пласирао се ученик трећег разреда Т.Б.
 Општинско такмичење из математике одржано је 02.03.2019.године у ОШ “22.август” у Буковцу.
Без пласмана на окружно такмичење.
 Општинско такмичење из енглеског језика одржано је 23.02.2019.године у ОШ “Светозар
Марковић Тоза”. Ученица М.Т. освојила је 2. место.
 Општинско такмичење из биологије одржано је у ОШ „ Доситеј Обрадовић“ 09.03.2019., у Новом
Саду. Нема пласмана на окружно такмичење.
 Општинско такмичење из историје је одржано у ОШ „Ј. Ј. Змај“,09.03.2019., у Сремској Каменици .
Нема пласмана на окружно такмичење.
 Општинско такмичење из српског језика и књижевности (Књижевна олимпијада) одржано је
03.03.2019. у ОШ “Мирослав Мика Антић” у Футогу.
 На окружно такмичење пласирала се ученица осмог разреда М.Т.
 Општинско такмичење из фудбала одржано је 18.10.2018. у ОШ “Прва војвођанска бригада” у
Новом Саду. Учествовали су ученици од петог до осмог разреда : М.Ђ., О.Л.Ј. , А.Ш., В.В. , В. Б. ,
Д.Р., Д.Ђ., Д.Ј. Без даљег пласмана.
 Општинско такмичење из кошарке одржано је 05.03.2019.године. Учествовали су ученици од
петог до осмог разреда : М.Ђ., О.Л.Ј. , А.Ш., В.В., В. Б. , Д.Р., Д.Ђ., Д.Ј., Д.Б., М.Ј., Р.Д., М.И., Г.П.. Без
даљег пласмана.
3.
На окружном такмичењу из атлетике 04.04.2019. у Новом Саду, учествовали су ученици од првог до осмог
разреда : С.С., А.Ђ., А.Ш., М.Ђ., О.Л.Ј., Д.Ђ., Р.Х.Т., В.В., Р.Д., М.С., Д.Р., Г.Б., П.Ш., У.Ђ., Д.М., У.К., Н.Г., С.К.,
В.И.
Треће место, из дисциплине трка на 600м, освојио је ученик шестог разреда Д.Р.
На окружном такмичењу из српског језика, које је одржано 6.4.2019. у О.Ш.”Жарко Зрењанин” у Новом
Саду, ученица А.Д. је заузела 2. место чиме се пласирала на републичко такмичење.
На окружном такмичењу из немачког језика ученица А.Д. освојила је друго место и пласман на
републичко такмичење.
На републичком такмичењу из “Читалића”, које је одржано 25.05.2019. у Мачкату, ученик Т. Б. је заузео 6.
место.
На републичком такмичењу “Кенгур без граница”, које је одржано 21.03.2019.године, ученици А.Р. из
првог разреда и Т.Б. из трећег разреда добили су похвалу.
На републичком такмичењу из немачког језика које је одржано 26.05.2019.године у Борчи, ученица А. Д.
је заузела 5. место.
На републичком такмичењу из информатике, одржаном 19.05.2019. године, ученик 7.разреда М.И.
заузео је 81.место.
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3.3.2.21. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.
ГОДИНИ
Састанак Тима је одржан 14.06.2019. године са почетком у 15.30 часова. Састанак је завршен у 16.00
часова. Састанку су присуствовали сви чланови:
●
●
●

Милица Мимић, наставник немачког језика
Јелена Хорватски, наставник биологије
Гордана Милошевић, наставник хемије

Током школске 2018/19. године урађено је следеће:
1. Реализовани су информативни разговори са ученицима осмог разреда на ЧОС-у о њиховим
професионалним интересовањима као и радионице из области информисања о занимањима.
2. За све ученике осмог разреда спроведен је поступак професионалне орјентације у оквиру ПЕПСИ
службе. У склопу професионалне орјентације вођен је индивидуални интервју, примењен је тестовни
материјал за процену личности, когнитивних способности и професионалних интересовања.
Анализиране су дететове радне навике и унутрашња мотивација за даље образовање. У завршној
фази овог поступка интегрисани су резултати и саопштени детету кроз индивидуално саветодавни
рад. За свако дете написан је извештај у форми личног/професионалног профила. О целокупном
поступку и резултатима је благовремено информисан одељенски старешина осмака, Бранка Карагић.
Такође, родитељи који су желели да се информишу о исходу професионалне орјентације, имали су ту
могућност. За родитеље дечака В.В је тим поводом организован саветодавни разговор са психологом.
3. професионалну оријентацију ученика осмог разреда у сарадњи са ПЕПСИ службом, а резултати
предочени одељенском старешини осмака, Бранки Карагић.
4. У октобру месецу су започети часови припрема за полагање завршног испита на малој матури за
ученике осмог разреда. Према утврђеном распореду часови припреме из математике и српског језика
су се одржавали једном недељно, док су часови из физике, биологије, хемије, историје и географије
одржавани једном у две недеље.
5. Ученици осмог разреда су присуствовали презентацији БИТ средње школе која се одржала у
просторијама наше школе, 20.11.2018. године. Упознати су са радом школе и смеровима које нуди.
6. На почетку другог полугодишта утврђен је нови распоред часова припрема за полагање завршног
испита на малој матури. Према новом рапореду часови припреме из свих предмета који се полажу на
малој матури су одржавани једном недељно.
7. Извршено је усмено анкетирање ученика осмог разреда о средњим школама и установама које би
посетили и на основу тога донесен план посета.
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8. Организована је посета Сајму образовања у Новом Саду, 7.03.2019. године, на којој су се ученици
упознали са понудом средњих школа.
9. Ученици седмог и осмог разреда су посетили Рачунарску гимназију СМАРТ, 8.03.2019. године и овим
путем имали прилике да се информишу са понудом и радом школе.
10. Са одељенским старешином ученика осмог разреда је организована радионица поводом
родитељског састанка на ком су се родитељи информисали о начину полагања завршног испита,
систему бодовања и процедуре приликом уписа у средњу школу.
11. Нашу школу су посетили представници Средње стручне школе у Новом Саду, 26.03.2019. и ученици
Гимназије ,,Јован Јовановић Змај“, 2.04.2019. године, како би презентовали ученицима осмог разреда
смерове који постоје у овим школама. Ученици су се овим путем информисали са понудом и радом
школа.
12. Након одржаног пробног завршног испита 12. и 13.04.2019. године, извршена је анализа успеха
ученика и дати су предлози за даљи рад у сарадњи са предметним наставницима. Направљен је
распоред часова припремне наставе који су се одржали у јуну месецу.

Тим је током целе школске године био на располагању ученицима за сва питања у вези са одабиром
средње школе и будуће професије.
Јелена Хорватски
оординатор тима

3.3.2.22. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЕУ-ПРОЈЕКТЕ 2018/2019.
Записник са првог састанка Тима за ЕU пројекте за школску 2018./2019.годину
Чланови тима :
Дина Ђилас-Директорица
Соња Атлас Ћулибрк - Секретарица
Александра Спасић - Педагог
Катарина Марковић - Наставница Енглеског језика
Милица Мимић - Наставница Немачког
Санела Пуљиз - Наставница Историје
Драган Ковачевић - Наставник Енглеског језика
Ивана Мали Вукелић - Наставница Ликовне културе
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Састанак одржан 20.09.2018. У 12 часова ,присутни су били сви чланови тима
Усвојен План активности за школску 2018./2019.годину.Дати предлози о развоју динамике учешћа на конкурсима
Креативне Европе и Еразмус + као и о развоју и учешћу на
е - Tweening семинарима и обукама.
Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада је у нашој школи одржао радионицу поводом 2018.
European year of cultural heritage .
Записник са другог састанка Тима за EU пројекте за школску 2018./2019.годину
Састанак одржан 23.11.2018. У 12 часова , присутни су били сви чланови тима
Разговарало се о активацији е- Tweening профила и пријави пројекта мобилности наставника и ЕРАЗМУС +
апликацији школског пројекта. Дати су предози за Европски развојни план.
Настављени међународни преговори о развоју партнерства и пројекта STS 2018 .European year of cultural heritage,
Креативна Европа са ELID-Greece .

3.3.2.23. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Тим за међупредметне компетенције и предузетништво је формиран у децембру 2018. године на састанку
Педагошког колегијума. Чланови Тима су председници стручник већа.
Изабрани чланови тима су председници стручних већа: Вишња Лукић Драшко, Милица Мимић, Гордана
Милошевић, Санела Пуљиз, Тамара Томић.
Сарадничка настава је остварена на тему:














Трагом прошлости током октобра (историја, музичко и ликовно) и
Епохе и раздобља (историја, ликовна, музичко и српски језик) током децембра,
Преко ритма до речи (енглески и музичка култура) током новембра,
Здравољубци (ликовно и све учитељице)
Учење скупова помоћу Веновог дијаграма (математика и биологија) током октобра.
Биологија кроз скупове - заједнички час математике и биологије реализован у 5. разреду
Глас - заједнички час билогије и српског језика реализован у 6. разреду
Грађа ћелије - заједнички час ликовног и биологије реализован у 5. разреду
Кретање животиња - заједнички час биологије, српског, музичког и физичког васпитања у свим
разредима основне школе
Утицај музике на нервни систем - заједнички час музичког и билогије у 7. разреду
Повреде коже - заједнички час хемије и биологије у 7. разреду
Исхрана биљака - пројекат из биологије реализован у 5. разреду
Киселе кише - пројекат из хемије реализован у 8. разреду
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Однос организама и спољашње средине - пројекат из билогије у 8. разреду

Током пројектне недеље реализовани су следећи пројекти:
 За и против мобилних телефона ( сви наставници су учествовали)
 Кувај за пријатеља (учитељице 2. разреда наставница енглеског језика и француског језика)
 Поново ради биоскоп ( учитељице 1., 3. и 4. разреда)
Током другог полугодишта реализовано је предавање за ученике првог и другог разреда о електронском отпаду и
могућностима остваривања зараде од рециклирања. Деца су се упутила у основе предузетништва и шта се све
подразумева под појмом електронски отпад.
Реализовани пројекти током другог полугодишта су:





Новогодишњи вашар организован је 14.12.2018. када су ученици од 1. до 4. разреда продавали своје
рукотворине у оквиру продајне изложбе.
Пролећни вашар за ученике од првог до четвртог разреда реализован 18.04.2019. године са циљем
развоја предузетничког али и хуманитарног духа код деце будући да је сав приход приложен је у
добротворне сврхе.
Пројекат „Храна и пиће“ на немачком језику где су ученици кроз употребу намерница и учећи њихове
називе на немачком језику пратили рецепт на немачком језику и правили ручак

Све занимљивости предузетничког учења подељени су и на друштвеним мрежама и преко сајта школе.
Координатор тима: Александра Спасић

3.4. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
3.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА за школску 2018/2019. годину
Школски педагог је обављао своје послове и радне задатке у складу планом и програмом рада педагога за
2018/2019. годину, по одређеним областима, као и са Правилником о програму свих облика рада стручних
сарадника.
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 кooрдинисао радом тима за
самовредновање школе и тима за међупредметне компетенције и предузетништво. 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-2.
Успех ученика, као и њихово владање праћени су на крају сваког класификационог периода, након чега су
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предлагане одговарајуће мере.
Континуирано су прегледани глобални и оперативни планови рада, као и матичне књиге на крају школске
године.
Праћена је реализација васпитно-образовног рада и систематски је праћен и вреднован образовно-васпитни,
односно наставни процес, као и развој и напредовање 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
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 ИОПа. 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
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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
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, тима за
међупредметне компетенције и предузетништво и развој школског програма.
7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Члан је 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.
Сарађује са општинском канцеларијом за младе и организацијама које се баве програмима за младе 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 васпитнообразовног рада (програма стручних органа и тимова, превентивних програма, рада педагошко-психолошке
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службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада стручних актива, тимова).

3.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА за школску 2018/2019. годину
У току школске 2018/2019. 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,
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
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-

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).

III
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
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
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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,
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.
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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,
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 2018/19. 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
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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
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,
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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 педагошкопсихолошке 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
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 броји преко 3000 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.
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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 2018/2019.године ученици су учествовали на такмичењу “Читалићи Кликераши”. Оно има за циљ
афирмацију и популаризацију 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

За чланове Савета родитеља изабрани су:
Немања Мандић - члан
Даница Бебић - члан
Тања Џинић - ћлам
Бојана Поповић - члан
Никола Станковић - члан
Мартина Лалошевић - члан
Зоран Ињац- заменик
Гордана Нишевић Тадић - председник

Савет родитеља деловао је према посебном програму рада. Одржано је седам седница у школској
2018/19. години. Савет родитеља има 8 чланова, по једног представника из сваког одељења.
Важнија питања којима се бавио Савет родитеља:
 Упознавање родитеља са Годишњим планом рада школе за 2018/2019. годину.
 Усвајање Анекса школског програма за школску 2018/19. годину
 Утврђивање припремљености школе за шк. 2017/2018. Год.
 Именовање Зорана Ињца као представника Савета родитеља у свим стручним активима и
органима школе
 Усвјање пословника о раду Савета родитеља
 Разматрање актуелних питања из домена образовно-васпитног рада
 Разматрање учешћа у пројекту ,,Мајнд ап’’
 Доношење одлуке о ученичким екскурзијама и то да ће ученици од 1. до 4. разреда ићи на
екскурзију на Дивчибаре преко агенције “Арка тоурс”, а да ће ученици од 5. до 8. разреда ићи на
екскурзију у Ниш
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Усвајање Извештаја директора за прво полугодиште школске 2018/19. године
Разматрање предлога пројекта ,,Рад на индивидуалним психолошким вулнерабилностима кроз
подршку, превенцију, оснаживање, повезивање'', удруђења ,,Превент''
Разматрање и усвајање Предлога плана надокнаде пропуштеног образовно- васпитног рада
Усвајање одлукео избору уџбеника за други и шести разред за школску 2019/20. годину, с
обзиром да је дошло до промене плана и програма, као и да је истекло четири године од првог
избора
Председник Савета родитеља
Гордана Нишевић Тадић
3.5.2. Извештај рада Ђачког парламента
ЗАПИСНИК

са седнице УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА одржане 14. септембар 2018. године у 13.00 сати у просторијама ПРИВАТНЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ТВРЂАВА” Петроварадин, Штросмајерова 8. Седници присуствују: директор, Дина Ђилас,
представници ученика, Давид Балабан и Миљан Шокановић, као представници одељења седмог разреда и Вук
Вјештица и Огњен Лав Јаковљевић, као представници одељења осмог разреда, Даринка Герић, разредни
старешина седмог разреда и Бранка Карагић, разредни старешина осмог разреда.
За седницу је предложен и усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конституисање Ученичког парламента
Избор председника Ученичког парламента
Избор представника Ученичког парламента за присуство и учешће у раду органа управљања школе
Усвајање Извештаја о самовредновању квалитета рада установе за школску 2017/18. годину
Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада установе за школску 2017/18. годину
Разно

Aд.1.
Директор школе, Дина Ђилас, је поновила је присутнима да је у складу са одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања и Статута Школе неопходно да се конституише Ученички парламент. Како су одељења
седмог и осмог разреда изабрала своје представнике, донета је следећа
ОДЛУКА
За чланове ученичког парламента изабрани су:
1. Давид Балабан
2. Миљан Ђокановић
3. Огњен Лав Јаковљевић и
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4. Вук Вјештица
Ад.2.
Након конституисања Ученичког парламента, чланови су приступили гласању за председника Ученичког
парламента и након гласања је донета следећа
ОДЛУКА
За председника Ученичког парламета изабран је Давид Балабан.
Ад.3.
Директор школе Дина Ђилас информисала је Ученички парламент да је у складу са одредбама Закона о основама
система образовања и васпитања потребно изабрати два представника ученичког парламента који би узели
учешће у раду органа управљања школе. За представнике су предложени Давид Балабан и Вук Вјештица. Како
није било других предлога приступило се гласању, након чега је једногласно донета следећа
ОДЛУКА
За представнике Ученичког парламента који ће учествовати у раду органа управљања школе изабрани су:
1 Давид Балабан
2. Вук Вјештица
Ад.3.
Директор школе Дина Ђилас представила је Ученичком парламенту Извештај о самовредновању квалитета рада
установе за школску 2017/18. годину. Како није било пријављених дискутаната, прешло се на гласање, након чега
је једногласно донета следећа
ОДЛУКА
УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
Ад.3.
Директор школе Дина Ђилас представила је Ученичком парламенту Извештај о остваривању Годишњег плана
рада установе за школску 2017/18. годину. Како није било пријављених дискутаната, прешло се на гласање, након
чега је једногласно донета следећа
ОДЛУКА
УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
Како није било других тема, ни питања седница је завршена у 14.00 сати.
У Новом Саду, 04.09.2018. године
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ЗАПИСНИЧАР
Соња Атлас Ћулибрк

ДИРЕКТОР
Дина Ђилас

ЗАПИСНИК
са седнице УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА одржане 07. децембра 2018. године у 13.00 сати у просторијама ПРИВАТНЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ТВРЂАВА” Петроварадин, Штросмајерова 8. Седници присуствују: директор, Дина Ђилас,
представници ученика, Давид Балабан и Миљан Ђокановић, као представници одељења седмог разреда и Вук
Вјештица и Огњен Лав Јаковљевић, као представници одељења осмог разреда, Даринка Герић, разредни
старешина седмог разреда и Бранка Карагић, разредни старешина осмог разреда, као и координатор рада
ученичког парламента, наставник географије Саса Павловић.
За седницу је предложен и усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
7.
8.

Разматрање предлога школе за екскурзије за ученике од петог до седмог разреда, и матурске екскурзије
Разно

Aд.1.
Директор школе, Дина Ђилас упознала је присутне са предлозима за ексурзије за ученике од петог до седмог
разреда, као и са предлогом за матурску екскурзију. Предложена дестинација за ученике од петог до седмог
разреда је Ниш, а у оквиру екскурзије ученици би обишли и Ћеле кулу, Нишку тврђаву, Чегар, Логор, казанџијску
улицу ,трг; Свилајнац – Деспотовац (манастир Манасија, парк макета манастира ); Ресаву (Ресавска пећина,
водопад Лисине); Велику Плану (етно село „Моравски конаци).
Ученици су прихватили предлог за екскурзију.
Предложене су дестинације за матурску екскурзију и то Будимпешта и Беч. Ученици су гласали за Будимпешту.
Ад2.
Како није било других предлога ни питања седница је завршена у 13.45 сати.

У Новом Саду, 07.12.2018. године

ЗАПИСНИЧАР
Соња Атлас Ћулибрк

ДИРЕКТОР
Дина Ђилас
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4. РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
4.1

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА

Сви извештаји су преузети из ес дневника и дати су у Прилогу 2.

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 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.
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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.
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.
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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.
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.
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___________________________
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Дина Ђилас
______________________________
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