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Увод
Годишњи извештај о раду школе за школску 2016/2017. годину прати
реализацију Годишњег плана рада, Школских програма, Развојног плана, Плана
самовредновања, Плана стручног усавршавања са посебним освртом на постигнуте
резултате.
Путем овог извештаја добија се повратна информација о оствареним
резултатима ученика и наставника, а све у циљу унапређења образовно-васпитне
делатности школе.
План рада школе усвојен септембра месеца 2016. год. био је конкретизациja
задатака, обавеза и активности чији је циљ побољшање квалитета наставе, услова у
којима раде ученици и наставници, стручна служба и помоћно особље. Требало је да
омогући и активно учешће родитеља у креирању и реализацији Наставног плана и
програма кроз рад Савета родитеља, Школског одбора и других облика сарадње и
учешћа у раду школе.
Извештај о раду школе за школску 2016/2017. год. обухвата реализацију
следећих активности:
 организацију и реализацију васпитно-образовног рада школе
 активности на побољшању материјално-техничких услова рада у матичној
школи и подручним школама и опремању школе наставним средствима;
 рад стручних, руководећих и управних органа школе
 активности на стручном усавршавању наставника и унапређењу васпитнообразовног рада
 реализацију ваннаставних активности – секцијског и додатног рада, смотри,
екскурзија, школе у природи, школских манифестација, радних акција,
хуманитарних акција и друго;
 реализацију посебних програма васпитно-образовног рада са ученицима
 сарадњу са друштвеном средином;
 активности везане за школски маркетинг
 праћење и евалуацију рада школе

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Школска година је почела 1. септембра 2016. године, а завршила се 31. августа
2017. год. Током школске године је поштован календар васпитно-образовног рада
основне школе за школску 2016/2017. годину.
Што се тиче организације васпитно-образовног рада током школске 2016/2017.
године као и ранијих година, а у складу са просторним условима, школа у Руми и
одељења у Краљевцима су радили у две смене, а у Добринцима само у преподневној
смени. За ученике путнике организован је превоз школским аутобусима, а на рад
превозника одабраног од стране општинских органа током године није било примедби.
Школа је за ученике организовала и исхрану тако да је у оквиру школске кухиње
организована ужина на коју су се ученици могли претплатити или куповати пецива по
сопственом избору уз поштовање како хигијенских тако и критеријума квалитета.
Бројно стање ученика по одељењима и разредима на почетку школске 2016/2017.
године
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Бројно стање ученика по одељењима и разредима
Разред - одељење
I-1
I-2
I-3
УКУПНО:
II-1
II-2
II-3
УКУПНО:
III-1
III-2
III-3
УКУПНО:
IV-1
IV-2
IV-3

Број ученика
19/+4/
10/+2/
18
47/+6/
21/+2/
6
17
44/+2/
23
4
13
40
15
10
15

Разред - одељење
V-1
V-2

Број ученика
19
18

УКУПНО:
VI-1
VI-2
VI-3
УКУПНО:
VII-1
VII-2

37
18/+2/
17/+2/
16/+2/
51/+6/
18
19/+2/

УКУПНО:
VIII-1
VIII-2

37/+2/
17/+2/
15

УКУПНО:
УКУПНО (I-IV):

40
171/+8/

УКУПНО:
УКУПНО (V-VIII):
VI-3с
VII-3с
VIII-3с
УКУПНО:

32/+2/

Одељења за ученике са тешкоћама у
развоју

3/+6/
2/+4/
2/+4/
7/+14/
157/+10/
335/+35/

УКУПНО (V-VIII):
УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛИ:

У ЗАГРАДИ ЈЕ ПРИКАЗАН ДОДАТНИ БРОЈ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ
РАДА ПО ИОП-ИМА.
У табели је приказано бројно стање на почетку школске године. У новембру
месецу 2016. године престала су са радом одељења за ученике са тешкоћама у развоју
и ученици тих одељења су укључени у типична одељења одговарујућег разреда.
Услед мањег броја ученика у Краљевцима, ове године први и трећи разред овог
издвојеног одељења радили су у комбинацији.
Структура одељења
Разред

Одељење

Рума

Краљевци

Добринци

I

2

1

/

1

II

3

1

1

1

III

2

1

/

1

IV

3

1

1

1

Комб.одељење 1 и
3.разреда

1

/

1

/
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УКУПНО:

11

4

V

2

2

VI

3

3

VII

2

2

VIII

2

2

УКУПНО:

9

9

УКУПНО (I-VIII):

20

СВЕГА:

20

3

4

13

3

4

13

3

4

Укупан број ученика /у загради је дат додатни број за ученике који
раде по ИОП-у/
На почетку школске
2016/2017.године
На почетку школске
2015/2016.године

335 На крају школске
/+35 / 2016/2017.године
337 На крају школске
/+16/ 2015/2016.године

345
/+35/
333/+16/

На почетку школске
2014/2015.године

361

На крају школске
2014/2015.године

На почетку школске
2013/2014.године

372

На крају школске
2013/2014.године

361

На почетку школске
2012/2013.године

401

На крају школске
2012/2013.године

393

357

Закључак: На основу горе приказаних табела можемо видети да се број ученика
смањивао сваке године, а исто тако да је присутно осипање, односно, исписивање
ученика током школске године. Ове школске године број је стагнирао у односу на
претходне школске године и повећао се током школске године, посебно везано за
ученике са тешкоћама /кућна настава/. Осипање ученика ромске националности је и
даље присутно и због тога је потребно више пажње посветити овом константном
проблему и пронаћи адекватне мере како би се такво стање зауставило или поправило.
Током школске 2016/17. године на предлог Стручног већа разредне наставе, а у
функцији промоције школе рабат од уџбеника употребљен је за куповину
уџбеника који су поклоњени свим првацима наше школе.

Реализација васпитно-образовног рада школе
Рекапитулације успеха ученика и реализације наставног плана и програма
обављена је на полугодишту, на крају наставне године, на класификационим
периодима у октобру и марту, као и на крају наставне и школске године. Школску
Годишњи извештај о раду школе
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годину завршили смо са 345 ученика. Од укупног броја ученика 178 је у млађим
разредима, a 167 ученика у старијим разредима. Наставни план и програм је
реализован, а ученици су на крају школске године постигли следећи успех:
 Од укупно 345 ученика, разред je са позитивним успехом завршило 324 ученика
/94% /, а 21 ученик /6%/ је са негативним оценама. Одличан успех је постигло
125 ученика /42%/, врло добар 85 /29% /ученика, добар 47 /13.6%/ и довољан 18
/5%/ ученика. Први разред се оцењује описно.
Од 21 ученика који нису завршили разред, на крају наставне године био је 21
неоцењен ученик и 4 ученика са негативним оценама. Сви неоцењени ученици
су упућени на припремну наставу за разредни испит и организовани су разредни
испити. Од 21 неоцењеног ученика на разредне испите изашла су 3 ученика, од
чега су 2 ученика положила, а један није и он понавља разред. Осталих 19
понавља разред или су због «престарелости» упућени да школовање заврше у
оквиру ООО.
 На крају наставне године имали смо 4 ученика са негативним оценама /једна
негативна, три, четири и шест и више негативних оцена/, од којих три ученика
понављају разред, а један ученик је упућен на припремну наставу за поправни
испит и на поправни испит које је положио. У збиру – на крају школске године –
21 ученик понавља разред, од чега су 6 ученика престарили, па су упућени у
ООО, при чему део ученика који понавља разред није доступан јер je у азилу у
иностранству.
Дистрибуција успеха ученика следи у табели у наставку:

УЧЕНИКА

Завршило разред на крају школске године 2016/2017.

УКУПНО

РАЗРЕД

Успех ученика на крају школске 2016/2017. године
ОДЛИЧАН

ВР.ДОБАР

Бр

Бр

%

ДОБАР

Бр

%

I
II

49
48

28

58.4%

11

23%

III

40

18

45%

10

25%

9

IV
I–IV
V
VI
VII
VIII
V–
VIII

41
178
37
54
42
34
167

19
65
11
17
18
14
60

46%
50.4%
30%
31%
53%
41%
35%

13
34
10
20
9
12
51

32%
26%
27%
37%
17%
35%
30%

4
18
7
11
8
3
29

УКУ
ПНО

345

125

42%

85

29%

47

5

%

10.3
%
22.5
%
10%
14%
19%
20%
15%
9%
17%
13.6
%

Понавља

ДОВОЉАН

Недовољан
успех

Неоцењен

Бр

Бр

Бр

%

1

%

2%

4
5
3
3
2
5
13

10%
4%
8%
6%
4.8%
15%
8%

18

5%

Свега
завршило
позитивним
успехом

Бр

%

%

3

6.3%

49
45

100%
93.7%

3

7.5%

37

92.5%

2%
3.9%
16%
6%
4.8%

98%
96.1%
84%
94%
88%
100%
91%
94%

3

7%

1
7
6
3
2

3

1.8%

11

7%

40
171
31
51
37
34
153

3

0.8%

18

5.2%

324

На крају школске 2016/2017. године

Укупно
ученика

345

понавља неоцењено
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Преглед успеха ученика по предметима
Средња оцена у разредној настави и по предметима на крају школске
2016/2017. године.
Разредна настава
Предметна настава
од II до IV разреда
од V до VIII разреда
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Чувари природе
Од играчке до рачунара
Народна традиција

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА

3.96
3.89
3.74
4.16
3.91
4.8
4.76
4.93
4.73
4.85
3.95

Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и информатичко
Образовање
Физичко васпитање
Немачки језик
Изабрани спорт – Одбојка
Изабрани спорт – Кошарка
Изабрани спорт – Рукомет
Информатика и рачунарство
Хор и оркестар

3.38
3.46
4.57
4.25
3.32
3.37
3.29
3.12
4.06
3.39
4.13
4.55
3.81
4.55
3.50
4.32
4.84
5

ОД II ДО VIII РАЗРЕДА

Просечна оцена за разредну наставу са изборним
предметима
Просечна оцена за разредну наставу без изборних предмета
Просечна оцена за предметну наставу са изборним
предметима
Просечна оцена за предметну наставу без изборних предмета

4.35

Просечна оцена од II до VIII разреда са изборним
предметима
Просечна оцена од II до VIII разреда без изборних
предмета

4.11

4.30
3.88
3.76

4.03

Закључак: Упоређујући успех ученика у школској 2016/2017. години и
успех ученика у претходне две школске године можемо рећи да је у
овој школској години успех ученика бољи у односу на претпрошлу
школску годину, али незнатно слабији у односу на претходну.
Годишњи извештај о раду школе
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Проценат ученика који су разред завршили са негативним оценама
нижи је за 7,2% у односу на претпрошлу, а виши за 0,8% у односу на
претходну школску годину (ове школске године три ученика су
завршила разред са негативним оценама, док прошле школске године
није било негативних оцена). Присутан је појачан рад са
становницима ромског насеља, посебно родитељима у функцији
мотивисања родитеља и ученика за редовније похађање наставе, али
је неопходан и даљи напор на појачавању.
За ученике VIII разреда дат је преглед одличног успеха и добитника признања –
«ВУКОВА ДИПЛОМА» и посебне дипломе.
Свега одличних ученика
14

НАЗИВ ПРИЗНАЊА
ВУКОВА ДИПЛОМА
2

ПОСЕБНА ДИПЛОМА
23

Посебно истичемо да је током школске године наш ученик:
- Босиљка Маричић - добитник Светосавске повеље,
- Ања Маричић - проглашена за ђака генерације,
- Добитници Вукове дипломе - Ања Маричић и Марија Радојев
Добитници посебне дипломе:
 Гагић Александра - немачки језик;
 Гинер Јосип - физичко и музичко;
 Маричић Ања - ТиО, физичко, музичко, информатика, географија;
 Радојев Марија - музичко;
 Шимулија Милош - физичко;
 Штимац Христина - српски језик, музичко;
 Савић Милан - физичко;
 Ланц Леа - енглески језик, ТиО, биологија, музичко;
 Милић Марија - музичко;
 Маричић Босиљка - енглески језик, немачки језик, биологија, музичко,
хемија.

Успех полазника ООО на крају школске 2016/2017. године


Први циклус: Број уписаних полазника је 44, и од тога 37 полазника има
позитиван успех, односно 84%. Одличних је 4 полазника односно 9%,
врлодобрих је 20 полазника, односно 45%, добрих је 12 полазника, односно 27%
и довољан 1 полазник, односно 2%. Седам полазника су неоцењени и то је 16%.
Полазници првог циклуса су остварили укупно 6522 изостанка.



Други циклус: Број уписаних полазника је 52, и од тога 50 полазника има
позитиван успех, односно 96%. Одличних је 11 полазника, односно 21%,
врлодобрих је 24 полазника, односно 46%, добрих је 11 полазника, односно
21% и довољних је 4 полазника, односно 8%. Двоје полазника је неоцењено и то
је 4%. Полазници другог циклуса су остварили укупно 4526 изостанака.

Годишњи извештај о раду школе
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Трећи циклус: Број уписаних полазника на почетку био је 42, од чега 10
полазника није завршило седми разред, тако да они немају завршен комплетан
трећи циклус. Преосталих 32 полазника је кренуло у осми разред и од тог броја
28 полазника има позитиван успех, односно 88%. Одличних је 9 полазника,
односно 28%, врлодобрих је 14 полазника, односно 44%, добрих је 5 полазника,
односно 16%. Неоцењено је 4 полазника и то је 2.5%. Полазници трећег циклуса
укупно су остварили 2916 изостанака.



На крају школске 2016/2017. године укупан број полазника ООО био је 138, од
чега њих 10 није успело да комлетира трећи циклус. Од преосталог броја
полазника /128/ 115 полазника завршили су школску годину са позитивним
успехом, што је 90%, док је неоцењених полазника на крају школске 2016/2017.
године било 13 што износи 10%. Полазника са негативним оценама у школској
2016/2017. години није било.
o Успех полазника на крају 2016/2017. године је значајно бољи у односу на
претходне две школске године. У овој школској години 90% полазника је
остварило позитиван успех, док је позитиван успех остварило 66%
полазника у школској 2015/16., односно 52% у школској 2014/15. години.

Преглед примењених васпитних мера и изостанака ученика



Осим три ученика који су имали смањену оцену из владања на врло
добро и шест ученика који су имали смањену оцену из владања на
добро остали ученици имају примерно владање.
Број изостанака по ученику је - 79 оправданих и 106 неоправдана
часа за више разреде, а за ниже разреде 56 оправданих и 47
неоправаданих изостанака по ученику, што је изузено много
неоправданих часова и резултат је непохађања наставе од стране
ученика из социјално нестимулативне ромске средине /ромска насеља
као и непознатог тренутног боравишта неких ученика из наведене
заједнице/. Успех ученика Рома посебно је анализиран у оквиру
анализе/истраживања психолога. Предлог мера: појачан рад са
родитељима Ромима од стране одељењског старешине и педагошког
асистента; ажурирање обавештавање родитеља у складу са законом и
појачан рад на терену.

Изостанци ученика у школској 2016/2017. години

1-4
разред

Укупно

Оправдани
10. 035

5-8
разред

Укупно

13.113
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Неоправдани
8.288

17.666
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ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ

Укупно
Ученика

Укупно

345
Школска
година

Укупан број
ученика

2012/2013.
2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.

393
361
357
333
345

23.616

25.954

Број
изостанака
по ученику
I – IV разред
69
87
95
93
103

ВЛАДАЊЕ
( Број ученика)
5
4 3 2 1
311

3

6

/

/

Број
Ученици са
изостанака
тешкоћама у
по ученику
развоју
V – VIII разред
99
53
158
198
149
441
167
330
185

Изостанци ученика који нису похађали наставу и због тога остали неоцењени
унети су у табеле, па је због тога и већи број изостанака на нивоу школе, и поред
редовних писмених обавештења родитељима са молбом да деца крену у школу, тако да
је школа морала прибећи и законским мерама пријављивања прекршајним органима
преко просветне инспекторке, а редовно смо се пре ових мера обраћали Центру за
социјални рад како би предузели мере из своје ингеренције.
На недисциплиновано понашање и непоштовање правила понашања школе
утицали смо појачаним васпитним радом како одељењског старешине, тако и психолога
школе у сарадњи са родитељима ученика. У току године настављало се са појачаним
радом што је довело до побољшања понашања појединих ученика.
Закључак: Упоређујући број изостанака у прошлим и у овој школској години
може се рећи да су у овој години ученици направили више неоправданих
изостанака него у прошлој школској години, али је ове године било више ученика
који су потпуно изостали са наставе због боравка ван земље – азил. Ниво је и даље
недопустиво висок, стога је потребно при изради Годишњег плана рада за наредну
годину предложити адекватне мере и поступке како би се присутност ученика на
часовима повећала и покушати решити ситуацију везану за ученике за које је
место боравка тренутно нрпознато усред номадског начина живота, а у складу са
законским решењима ученици су наше школе.
У наредној години би требало појачати рад са родитељима, Центром за социјални
рад с обзиром да су већина неоцењених ученика и ученика који имају велики број
изостанака корисници материјалне помоћи, као и са Просветним инспектором.

Остваривање наставних програма
Школска година почела је 01.09.2016. год. Реализација редовне наставе одвијала се
према распореду часова и школском календару.


редовна настава изводила се у складу са плановима и програмима
прописаним на националном нивоу.
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допунска настава као облик рада за ученике са проблемима у савладавању
наставног програма из области предвиђених програмом рада. У старијим
разредима наставници истичу слабију заинтересованост ученика за овај вид
наставе тако да у оквиру неких предмета учешће ученика се креће у оквиру
од 50 % у односу на процењене потребе ученика од стране наставника,
нарочито у седмом и осмом разреду, као и проблем везан за термине
одржавања допунске наставе везано за ученике који путују. Током протекле
школске године допунска настава је за ученике од петог до осмог разреда
реализована оквирно у предвиђеним фондовима до 36 часова. Према
извештајима из разредне наставе на овом нивоу допунска настава се
успешније реализује и континуирано је обухватала рад у оквиру реализације
допунске наставе из српског језика и математике. Допунска настава ове
школске године реализована је и током зимског распуста у фонду
прдвиђеном годишњим програмом рада и школским програмом. Прецизнији
приказ реализације допунске наставе дат је табеларно у извештајима
стручних већа.

Изборни наставни предмети:
Обавезни изборни наставни предмети
Оба циклуса
Верску наставу и Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима у форми изборне
наставе у оба циклуса са обавезним избором једног од ова два понуђена предмета
похађају ученици од првог до осмог разреда. Верска настава одвија се у 16
група/православни катихизис, док се настава за ученике по католичком вјеронауку
одвија у цркви/ у Руми и подручним одељењима, а грађанско васпитање у оквиру 7
група за ученике од првог до осмог разреда, и кроз рад учитеља у одељењима у којима
има ученика опредељених за грађанско васпитање.
Други циклус
Страни језик /други/ као обавезни изборни предмет похађају ученици другог
циклуса. Одабир страног језика за ученике петог разреда обавља се крајем наставне
године анкетом која се спроводи са родитељима ученика четвртог разреда, а у којој
се у складу са кадровским могућностима школе, као и на основу сазнања стручних
сарадника везано за раније анкетирање родитеља ученика, родитељима нуди избор
између француског, руског и немачког језика. Родитељи су се у овој школској години
определили за наставу немачког језика.
Физичко васпитање –изабрани спорт ће похађати ученици петог, шестог, седмог и
осмог разреда. Ученици се изјашњавају за један од понуђених спортова: одбојка,
кошарка, рукомет, атлетика и пливање. На основу изјашњавања ученика и
родитеља у овој школској години изабрани спортови ће бити одбојка/7. и 8.
разред/, кошарка /6. разред/ и рукомет /5. разред/.
Детаљно разрађени садржаји као и начини и поступци остваривања прописаних
планова и програма везано за ове предмете налазе се у Школском програму и
годишњим плановима рада наставника.
Изборни наставни предмети
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Први циклус
У складу са листом изборних наставних предмета понуђеном од стране
Министарства просвете и спорта Републике Србије наша школа ће родитељима на
изјашњавање понудити, поред обавезних изборних предмета /верске наставе и
грађанског васпитања/ још три изборна предмета за ученике од првог до четвртог
разреда, тако да ће понуђену листу чинити: народна традиција, чувари природе и од
играчке до рачунара.
На основу анкетирања ученици млађих разреда ће похађати наставу предмета Чувари
природе -7 група, Од играчке до рачунара -3 групе и Народна традиција -1 група.
Наставу изводе учитељи.
Други циклус
Изборну наставу од првог до осмог разреда ученици похађају на основу изјашњавања
родитеља и ученика.
Ученицима петог и шестог разреда школа нуди у оквиру анкете која се реализује
крајем наставне године избор између следећа четири изборна наставна предмета:
Информатика и рачунарство, Чувари природе, Хор и оркестар, Цртање, сликање и
вајање, док ученици седмог и осмог разреда могу да бирају између Информатике и
рачунарства, Цртања, сликања и вајања, Хора и оркестра и Домаћинства.
На основу резултата анкете у школској 2016/17. години ученици ће у другом
циклусу похађати изборну наставу предмета Хор и оркестар /4 групе/ и предмета
Информатика и рачунарство /5 група/.
Сви програми су саставни део годишњег плана рада и чине његов прилог а
налазе се операционализовани у Школском програму и плановима рада наставника.




изборна настава реализована је за ученике oд првог до осмог разреда. У
оквиру изборних предмета ученици првог циклуса како матичне школе, тако
и издвојених одељења су похађали наставу предмета Од играчке до
рачунара /3 групе/, Чувари природе /7 група/ и Народна традиција /1
група/, које су реализоване у складу са планом и програмом. За ученике
старијих разреда организована је настава Информатике и рачунарства /5
група/, Хор и оркестар /4групе/, обавезни изборни страни језик –немачки
језик у складу са изјашњавањем родитеља као и изабрани спорт –одбојка -7.
и 8. разред, кошарка – 6. разред и рукомет – 5. разред. Ученици свих
разреда у оквиру обавезног изборног програма похађали су верску наставу
и грађанско васпитање. У складу са изјашњавањем родитеља спроведеним
почетком школске године верску наставу по програму Српске православне
цркве ученици су похађали организовани у 16 група. Грађанско васпитање је
организовано у оквиру 7 група. Предвиђени планови и програми су
реализовани.
додатна настава за ученике од четвртог до осмог разреда који су показивали
додатне склоности, интересовања и способности. За ученикe четвртог
разреда огранизована је додатна настава из математике, а ученици од петог
до осмог разреда могли су да похађају додатну наставу из српског,
математике, хемије, физике, биологије, историје, географије, енглеског
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језика, немачког језика и ликовне културе. Наведени облици рада обухватили
су од 6 до 19 ученика по предмету са варијацијама у различитим временским
интервалима и у зависности од интересовања ученика што се може видети у
извештајима стручних већа. Проблем који наставни кадар истиче је
истовремено ангажовање ученика у низу дисциплина што им онемогућава
континуиран и квалитетан рад и резултате у свакој од дисциплина.




Припремна настава за полагање завршног испита ученика 8. -их разреда
коју су за заинтересоване ученике водили професори српског језика,
математике, историје, физике, хемије, биологије и географије. Настава је за све
заинтересоване ученике била бесплатна, одржано је од 10 до 40 часова по
предмету што се види у табелама са извештајима стручних већа, a број
присутних ученика је варирао и кретао се од 10 до 32.
Припремна настава за полагање разредног испита је организована и о томе
су писмено били обавештени родитељи и деца која су требала да полажу.
Констатовано је да већи број ученика није присуствовао настави, а није ни
изашао на полагање разредног испита.
Тачна евиденција о полагању разредног испита је код секретара школе у
записницима.

Завршни испит у школској 2016/2017. години
У основној школи ''Иво Лола Рибар'' у Руми организован је завршни испит за ученике
који редовно завршавају основну школу и завршни испит за ООО.
Што се тиче завршног испита организованог за ученике који редовно завршавају
основну школу: укупан број ученика је 34.
У ОШ'' Иво Лола Рибар '' у Руми од укупно 34 ученика осмих разреда на завршни испит
за сва три дана приступио је исти број ученика. У питању су два одељења осмог
разреда: 8-1 у коме смо имали два ученика која су радила по ИОП-2 : Николић
Драгољуб и Анђела Балинд, и 8-2 у коме је био један ученик са ИОП-2: Бојановић
Бранислав.
Ова три ученика су сва три теста положила са 100%, те успешно завршили осми разред.
Што се тиче осталих ученика њих 31 је радило у школској сали сва три дана теста.
Њихови резултати су следећи:
СРПСКИ ЈЕЗИК:
Просек ученика наше школе на ЗИ из српског језика је 11,4 , просек општине је 12,0 а
просек за округ 13,1.
Што се тиче школа у општини највиши просек има ОШ'' Доситеј Обрадовић'' Путинци
14,3 а најнижи ОШ'' 6. Ударне војвођ.бригаде'' Грабовци 7,9. Што се тиче румских
школа наш просек је најнижи па следи ОШ '' Душан Јерковић'' 13,4 па ОШ'' Вељко
Дугошевић'' са 13,6 па ОШ'' Змај Јова Јовановић'' 14,1.
Највећи број бодова из српског језика има ученица Христина Штимац 20,0 а најмањи
3,0 имају два ученика Јанковић Ђорђе и Нагл Ана. Број ученика који изнад 15,0 бодова
је 10 тј 32,3 %, а мање од 5 бодова има 4 ученика тј. 12,9%.
МАТЕМАТИКА:
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Просек ученика наше школе на ЗИ је 8,1 , просек општине је 9,1 а просек за округ 9,9.
Што се тиче школа у општини највиши просек има ОШ'' З.Ј.Ј'' Рума 11,5 а најнижи
ОШ'' 6. Ударне војвођ.бригаде'' Грабовци 5,5. Што се тиче румских школа наш просек
је најнижи па следи ОШ '' Душан Јерковић'' и ОШ'' Вељко Дугошевић'' са 9,76 па ОШ''
Змај Јова Јовановић'' 11,5.
Највећи број бодова из математике има ученица Александра Гагић 16,0 а најмањи 2,0
има Томић Слободан. Број ученика са просеком изнад 15,0 бодова је 2 тј 6,45 %, а
мање од 5 бодова има 9 ученика тј. 32,3%.
Занимљиво је то што два задатка 18. и 20/напредни ниво/ ниједан ученик није тачно
решио.
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
Просек ученика наше школе на ЗИ је 12,1 што је изнад просека општине који је 10,30
и изнад просека за округ 11,7.
Што се тиче школа у општини највећи просек има ОШ'' Милош Црњански'' Хртковци
12,5 а најмањи ОШ'' Небојша Јерковић'' Буђановци 5,8. Што се тиче румских школа
наш просек је највиши па следи ОШ'' Змај Јова Јовановић'' 11,8, ОШ'' Вељко
Дугошевић'' са 10,5 па ОШ '' Душан Јерковић'' 9,3.
Највећи број бодова на нивоу школе ученици су остварили из историје просек 73,0%,
затим следи географија 69,8%, па биологија 61,3%, затим хемија 59,1% а најмањи
просек ученици су остварили из физике 30,6%.
СТАТИСТИКА ПО НИВОИМА
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРОСЕК НА
НИВОУ ШКОЛЕ
Основни ниво

64,8%

Средњи ниво

53,8%

Напредни ниво

36,3 %

ПРОСЕК УЧИНКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
8-1
8-2
115
од
маx 86
од
маx
160=71,9%
150=57,3%
54,5
од
маx 45,5
од
маx
96=56,8%
90=50,6%
35
од
маx 10 од маx 40=25%
64=54,7%

МАТЕМАТИКА

ПРОСЕК НА
НИВОУ ШКОЛЕ

Основни ниво

55,9%

Средњи ниво

35,3%

Напредни ниво

4,03 %

ПРОСЕК УЧИНКА ПО
ОДЕЉЕЊИМА
8-1
8-2
89,5
од
маx 66,5
од
маx
144=62,2%
135=49,3%
47
од
маx 29,5
од
маx
112=42,0%
105=28,1%
5 од маx 64=7,8%
0 од маx 60=0%

КОМБИНОВАН
И
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво

ФИЗИК
А
59,7%
3,2%
0%

ХЕМИЈ
А
83,9%
32,3%
61,3%

БИОЛОГИЈ
А
70,9%
82,3%
0%

ГЕОГРАФИЈ
А
85,5%
91,9%
16,1%

ИСТОРИЈ
А
93,5%
95,2%
11,3%

КОМБИНОВАН
И

ФИЗИК
А

ХЕМИЈ
А

БИОЛОГИЈ
А

ГЕОГРАФИЈ
А

ИСТОРИЈ
А
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8-1 одељење
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво

63,2%
5,9%
0%

88,2%
29,4%
76,5%

70,6%
79,4%
0%

85,3%
94,1%
17,6%

97,1%
94,1%
14,7%

85,7%
89,3%
14,3%

89,3%
92,9%
7,1%

8-2 одељење
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво

55,3%
0%
0%

78,6%
35,7%
42,9%

71,4%
85,7%
0%

У следећој табели приказан је просечан број бодова на завршном испиту за све
општине Срема.
Општина

Просечан број
бодова српски

Просечан број
бодова математика

Просечан број
бодова комбиновани

Просечан број
бодова укупно

Инђија

11.3

8.3

8.9

28.5

Ириг

14.6

10.4

11.3

36.2

Рума

12.0

9.1

10.3

31.4

Сремска
Митровица

15.1

12.2

15.3

42.6

Стара Пазова

12.7

9.4

10.3

32.4

Шид

13.14

10.0

12.8

36.2

Сремски округ

13.1

9.9

11.7

34.8

Највећи просечан број бодова на завршном испиту у Срему остварила је општина
Сремска Митровица (42.6), а најмањи општина Инђија (28.5). Румска општина је на
претпоследњем месту по броју бодова (31.4), а испред ње су општине Стара Пазова
(32.4), Шид (36.2) и Ириг (36.2).
Што се тиче ООО, од укупно 28 (2016/2017. шк. год.) полазника који су ове школске
године завршили трећи циклус и стекли право на полагање завршног испита 21
полазник је изашао на завршни испит односно 75%.
У јунском испитном року на полагање је било позвано 35 полазника (28 полазника који
су трећи циклус завршили школске 2016/2017. године и 7 полазника који су трећи
циклус завршили школске 2015/2016. године). Укупно 20 полазника је радило тестове

Годишњи извештај о раду школе

14

из српског језика, математике и комбиновани тест. Сви су положили и стекли
сведочанства о завршеном основном образовању. У августовском испитном року на
завршни испит је изашао један полазник који је успешно урадио тестове из српског
језика, математике и комбиновани тест, положио и стекао сведочанство о завршеном
основном образовању.

Приредбе, манифестације, такмичења и свечаности
Почевши од септембра месеца и пријема првака, преко октобра у коме је
реализовано традиционално обележавање Дечије недеље и пријем првака у Дечији
савез, а затим и школски јесењи крос успешно смо кренули са реализацијом програмом
предвиђених активности. Током јесени и пролећа наши ученици су узели учешћа у
спортским манифестацијама, групним и екипним такмичењима у организацији
локалних спортских савеза. Поред спортских такмичења у школи су организована и
такмичења и смотре из осталих области према календару Министарства просвете и у
складу са временом одржавања виших нивоа такмичења, на којима су учешће узели и у
ученици наше школе, а најзапаженији резултати приказани су у наставку.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
У току школске 2016/2017. године на основу интересовања ученика радиле су секције
које су предвиђене Годишњим планом рада.
Ученици који су похађали додатну наставу и облике секцијског рада учествовали су и
на такмичењима у организацији Министарства просвете и спорта односно стручних
друштава овлаштених од стране Министарства и постигли следеће резултате:
Данка Јованов /3. разред/ – пласман на зонску смотру рецитатора
Фљорентина Љикај /6. разред / - пласман на зонску смотру рецитатора
Јована Станојчић / разред /- 2 место, општинско, Књижевна олимпијада
Ненад Радунковић /5. разред / - 2 место, српски језик, општионско, пласман на
окружно; биологија -2 место, општинско
Ана Пејић /7. разред/ – освојено 3. место, ТИО у дисциплини Израда предмета по
моделу и пласман на окружно такмичењеинформатика – 1.место окружно и пласман на
републичко
Јелена Рогић /5. разред/ – освојено 3. место - општинско, биологија
Елена Џамбас /5. разред/ – освојено 3. место, општинско, биологија
Нађа Павловић /6. разред/ – освојено 2. место, општинско, биологија
Александра Мајсторовић /6. разред/ – освојено 3. место,општинско, биологија
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Татјана Петровић /7. разред/ – освојено 2. место општинско и пласман на окружно
такмичење, географија
Јован Јоцков /7. разред/ – освојено 3. место, општинско, географија; стони тенис 1.место општинско
Ања Маричић /8. разред/ – освојено 2. место, општинско и пласман на окружно
такмичење, географија; 1.место, општинско – стони тенис
Марко Кондић /8. разред/ - 2.место општинско, стони тенис
Милош Шимулија /8. разред/ - 3.место, општинско, атлетика, скок у вис
Босиљка Маричић /8. разред/ –прво место, литерарни конкурс “Јасмина Милошевић“ ;
3.место – општинско, немачки језик; 3.место – општинско, енглески језик, пласман на
окружно, пласман на републичко
Александра Гагић /8. разред/ - 3.место, општинско, немачки језик
Леа Ланц /8. разред/ - 3.место, општинско, енглески језик
Одбојка - мушка екипа – 1.место општинско,3.место зонско
Школа је узела активног учешћа у свим манифестацијама у организацији
локалне самоуправе током јесени, зиме и пролећа, а посебно смо поносни на учешће и
продукте везане за божићне и новогодишње, као и ускршње манифестације.
Сва та учешћа и резултати дати су у извештајима стручних већа и актива.

Реализација ескурзија и наставе у природи
Екскурзија се у основној школи обавља као ваннаставни облик васпитног рада. Њена
важност огледа се у специфичности културног и рекреативног рада.
Циљ екскурзије и школе у природи је савладавање дела наставног програма,
непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање
културног наслеђа и привредних достигнућа. Осим специфичног усвајања градива и
очигледне наставе, екскурзија и школа у природи омогућава боље упознавање ученика
и наставника, што утиче на њихову даљу сарадњу.
Генерацијски план екскурзија се заснива на узрасту ученика, њиховим психофизичким
способностима, наставном плану и програму и упознавању наше земље.
Стручни тим за школске екскурзије и школу у природи разматрао је реализацију
програма рада за школску 2016/2017. годину и донео следеће закључке:
-тим је радио у складу са програмом рада за школску 2016/2017. годину;
-одржао је пет састанака на којима су разматрана актуелна питања везана за екскурзију
и школу у природи;
-предложене су релације екскурзија и школе у природи за Савет родитеља;
-анализирана је реализација екскурзија и школе у природи на основу извештаја учитеља
и наставника.
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Екскурзија ученика I и II разреда реализована је 15. маја 2017. према плану и програму
на релацији: Рума – Сурчин – Београд (Зоо врт, Калемегдан) преко туристичке агенције
„Гранд турс“-Нови Сад.
Екскурзија ученика III и IV разреда реализована је 12. маја 2017. према плану и
програму на релацији: Рума – Текериш – Троноша – Тршић - Бања Ковиљача преко
туристичке организације „Корал турс“-Рума.
Екскурзија ученика V разреда реализована је 12. маја 2017. према плану и програму на
релацији: Рума – Бранковина – Ваљево – Дивчибаре - Каона преко туристичке агенције
„Корал турс“.
Екскурзија ученика VI,VII и VIII разреда реализована је 25-26. октобра 2016. године
на релацији: Рума – Свилајнац – Јагодина - Соко бања - Бованско језеро - Покајница
преко туристичке агенције „Корал турс“.
Школа у природи за ученике нижих разреда реализована је према плану у периоду 30.
X - 5. XI 2016. године на Тари преко туристичке агенције „Сава М турист“.
Закључак:
Екскурзије нижих и виших разреда, као и школа у природи су реализоване према
плану и програму, а у складу са одлукама Наставничког већа, Савета родитеља и
Школског одбора.

Активности на побољшању материјално-техничких
услова рада школе
У циљу побољшања услова рада у школи током школске 2016/2017.године
издвајамо најважније активности везане за материјалну основу рада:
- Набављени пројектори и лап топови за 5 сетова –Добринци, Рума и ООО; штампач за
рачуноводство и набавка 3 компјутера.
- Набављена 4 робота за потребе наставе ТИО.
- Уложено 50.000 динара у набавку нових издања за библиотеку.
- Обезбеђена су средства за кречење школе у Добринцима.
- Школа потражује 12 рачунара по захтеву Министарства просвете РС због укључивања
у АМРЕС мрежу.
- Сви планирани материјални радови укључени су у пројектну документацију и
предати на конкурс Канцеларије за обнову и развој РСрбије.
- Документација везана за планирану замену столарије у Добринцима је урађена и чека
се реализација.

Административно технички послови
У вези техничких послова везаних за рад школе истичемо да су финансије
школе вођене у складу са Законом, новим прописима и свим актима предвиђеним
законском регулативом.
Послове секретара школе обавља стручно лице тако да је током године
настављен огроман посао комплетирања неопходне документације и њеног
перманентног усклађивања са новим законским решењима и роковима, а и све
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остале активности секретара школе одвијале су се у складу са планом рада секретара
усвојеним у оквиру Годишњег плана рада школе, уз додатке и модификације
диктиране текућим изменама.
Помоћно особље одржавало је хигијену на примереном нивоу уз
тешкоће условљене старошћу и стањем објекта као и ограничењима везаним за
финансијску страну набавке хигијенских средстава и материјала.

Рад стручних, управних и руководећих органа школе
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Као стручни орган школе, Нaставничко веће школске 2016/2017. године
одржало је 11 седница на којима је разматрано и реализовано низ питања из плана
рада школе, а пре свега:
 програмирање и планирање рада школе /Календар рада, Годишњи план рада /
 разматрање Годишњег извештаја о раду школе и осталих релевантних извештаја
 утврђивање шеме слободних активности
 разрада ритма радног дана и његова педагошка структура
 анализа успеха и дисциплине ученика и предлог мера за њихово побољшањеквартално, полугодишње, на крају наставне и школске године
 праћена је реализација плана и програма рада у типичним одељењима,
одељењима за ученике са тешкоћама у развоју (до половине новембра 2016.
године, када су ова одељења укинута ) и у оквиру ООО, као и планирање и
реализација ИОП-а; сарадња са интерресорном комисијом
 стручно усавршавање наставника
 реализација слободних активности, екскурзија и наставе у природи
 такмичења, похвале и награде ученика, предлог за Светосавску повељу и
ученика генерације
 изрицање дисциплинских мера у надлежности Наставничког већа
 разматрање реализације завршних испита и тока припрема за завршни испит
 разматрање сарадње са родитељима, посебно у оквиру реализације ИОП-а и рада
тимова за додатну подршку
 разматрање питања од значаја за реализацију значајних датума у школи
 вредновање и самовредновање рада школе везано за кључне области и подручја
одређене Годишњим планом рада; разматрање и анализа Извештаја о
спољашњем вредновању
 разматрање текућих питања васпитно – образовне праксе и акција покренутих
од стране Министарства просвете
 упознавање са новинама везаним за законска и подзаконска акта
 упознавање НВ са одлуком Школске управе Нови Сад, а по решењу
Министарства просвете са новинама везаним за рад одељења за ученике са
тешкоћама у развоју, односно са одлуком о укидању ових одељења;
реорганизација рада у складу са решењем - укључивање ученика у редовна
одељења; школа је добила 50% стручног сарадника – дефектолога
 упознавање са темама из оквира “интерног„ стручног усавршавања кроз
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предавања и презентације, радионице, презентације истраживања и
законских основа
 организација поправних и разредних испита
 разматрање рада тимова, одбора, комисија, стручних актива и стручних већа
 разматрање и давање мишљења о учешћима у пројектима од значаја за
развој школе
 разматрање питања везаних за набавку наставних средстава, вакцинацију,
ужину, превоз ученика, осигурања и сл. текућа питања школског живота
Реализатори наведених активности су:
 директор школе и стручни сарадник /психолог/,
 руководиоци стручних већа,
 одељенске старешине уз активно учешће предметних наставника, разредних
учитеља
Наставничко веће је у потпуности реализовало предвиђени програм рада.

Одељењска већа
Одељењска већа свих одељења школе током школске 2016/2017. године радила
су према предвиђеном програму уз модификације које су изискивали текући
проблеми током рада са појединим одељењима. Из увида у записнике у дневницима
установљено је да су одељењска већа појединих одељења имала и ванредне састанке
организоване у случају потребе, а диктиране током васпитно-образовног процеса.
Током године одељењска већа су се бавила следећим питањима:

















усвајањем планова рада
разматрањем информација везаних за статус одељења и појединих
ученика у образовно-васпитном процесу
адаптацијом новодошлих ученика и ученика првог и петог разреда
усклађивањем програма слободних активности
израдом плана контролних и писмених задатака
реализацијом плана и програма током године
идентификацијом ученика са тешкоћама и мерама за унапређење њиховог
рада
идентификацијом ученика код којих је неопходна додатна подршка,
индивидуализација или ИОП
успехом и дисциплином ученика
анализом резултата ученика на такмичењима
предлозима похвала и награда за ученике
утврђивањем динамике припремне наставе за поправне испите
утврђивањем успеха ученика
извођењем закључних оцена
иницирањем и анализом сарадње са родитељима
информисањем и разрадом Протокола о заштити ученика од насиља

Годишњи извештај о раду школе
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У раду одељенских већа учествовала је у потпуности и психолошка служба
школе, а радом одељенских већа руководиле су одељенске старешине. Поред
руковођења радом одељенских већа одељенске старешине су током године обављале
и све остале послове предвиђене годишњим програмом у следећим доменима:






У склопу комплетног праћења и усмеравања ученика како у
индивидуалном раду тако и разреда у целини преко организовања рада
одељенске заједнице и редовног одржавања часова одељенског
старешине у складу са усвојеним планом направљеним у сарадњи са
стручном службом. Из увида у документацију види се да су часови
одељенског старешине и одељенских заједница одржавани у оквиру
предвиђеног плана и уз нужне модификације у складу са текућим
дешавањима везаним за школски живот и потребе ученика и наставника.
Кроз сарадњу са родитељима путем информисања родитеља кроз
индивидуалне разговоре и родитељске састанке, договор са родитељима о
заједничким активностима, упознавање породице кроз сарадњу са
родитељима у циљу едукативних и саветодавних интервенција. Све
одељенске старешине су одржале најмање по 4 родитељска састанка, а у
неким одељењима овај број је и већи у складу са потребама васпитнообразовног процеса.
Кроз учешће у раду стручних органа у статусу представника одељења и
континуирану сарадњу са психолошком службом школе на свим
претходно наведеним пословима.

 Вођењем педагошке документације за које је оцењено да је нужно да буде
благовремено и потпуно вођена. Увид у вођење педагошке документације
током године је остваривао директор и помоћници директора, а примедбе
техничке природе су отклањане.
У току школске 2016/17. године одржано је у просеку четири до пет седница
одељењских већа виших разреда. Седницама одељенских већа, поред предметних
наставника, присуствовали су психолог и директор.

СТРУЧНА ВЕЋА
РАЗРЕДНА НАСТАВА
СТРУЧНО
ВЕЋЕ/АКТИВ
РУКОВОДИЛАЦ
СТРУЧНОГ
ВЕЋА/АКТИВА
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БРОЈ ОДРЖАНИХ
ЧАСОВА

Реализовано
(предмет/број по
предмету/укупан
број)

Број ученика

7668

177

Редовна, обавезна
настава:
Обавезни изборни
предмет:

Изборни предмет:

Верска настава-396
Грађанско
васпитање-108
Чувари природе-288
Од играчке до
рачунара-108

152
25
102
51
24

Чос:

Народна традиција36
432

177

Допунска настава:

Српски језик-216
Математика-216

Додатна настава:

Математика-85

10

Секције:

Рецитаторска-92
Хор-18
Фолклор-72
Драмска-54
Ликовна-15

22
33
30
41
22

55
55

Припремна настава
8.разреда, такмичења и
сл.

САСТАНЦИ
СТРУЧНИХ ВЕЋА /
АКТИВА
(навести теме и број
састанака)

1. Набавка уџбеника за текућу школску
годину
2. Дечија недеља
3. Портфолио
4. Сарадња са родитељима, наставницима
и педагошким асистентом
5. Презентација уџбеника за наредну
школску годину
6. Комплетирање наставне документације
7. Обележавање празника
8. Анализа угледних часова
9. Рекреативна настава - екскурзија
10. Лични план развоја
11. Анализа годишњег рада - Стручног већа

Одржано пет састанака.

Годишњи извештај о раду школе
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СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
(презиме и име
наставника/учитеља)

У установи: (број)

Ван установеакредитовани
семинари+скупови
(број)

Нада Бирач
Драгана Плавшић

61
51

Верица Куриџа
Снежана Гојевић
Светлана Јакић
Душан Јевтић
Биљана Дугоњић
Љиљана Дороњски
Живана Јовичић

53
67
46
53
56
47
50

Милорад Марковић

73

Светлана Којић

92

Маја Живковић

породиљско

Одржан угледни час
(презиме и име
наставника/учитеља)

Наставна јединица
(тема)

Разред / датум

Снежана Гојевић

А зашто он вежба

3. разред

Број одржаних часова у
4. разреду
(презиме и име
наставника)

Наставна јединица
(тема)

Разред / датум

Гордана Комленац
Слађана Пауновић
Милена Чолић
Ружица Јовановић

Тамара Стојић

ТАКМИЧЕЊА
( презиме и име
наставника/ учитеља)

Правопис,
утврђивање
Упознавање са
предметом
Разноликост биљног и
животињског света
Одбијање лопте
прстима у тројкама
(вежбе)
Часу енглеског „Fun
time“ (вежбе)
присуствовала
наставница немачког
Име и презиме
ученика, разред

Годишњи извештај о раду школе

НАПОМЕНА:

8 сати завршни
испит

2
16
8
8 сати завршни
испит
1 бод Сајам нових
технологија, 16
сати Oracle
academy, 8 сати
завршни испит

НАПОМЕНА:

НАПОМЕНА:

4-1, 28.9.2016.
4-1, 1.12.2016.
4-1, 1.2.2017.
4-1, 16.5.2017.

4-1, 6.6.2017.

Ниво такмичења,
резултати

НАПОМЕНА:
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Нада Бирач

Оља Стојановић, 2-1

Тамара Видић, 2-1

Јована Божић, 2-1

Анђела Руп, 2-1

Селена Нулетић, 2-1

Анастасија
Вукмановић, 2-1

Владимир Јефтић, 2-1

Давид Пил, 2-1

Албин Љикај, 2-1

Александар Матешић,
2-1

Јован Крњаић, 2-1

Виктор Коларић, 2-1

Годишњи извештај о раду школе

Општинско
такмичење Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
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Снежана Гојевић

Данка Јованов, 3-1

Катарина Белотић, 3-1

Јадранка Тадић, 3-1

Ивана Ђурић, 3-1

Жељана Златовић, 3-1

Милан Крњаић, 3-1

Никола Скакавац, 3-1

Никола Николић, 3-1

Стеван Тадић, 3-1

Иван Стевић, 3-1

Биљана Дугоњић

Марија Штимац, 1-1
Лорена Ракош, 1-1

Данка Јованов, 3-1
Катарина Белотић, 3-1
Годишњи извештај о раду школе

Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Општинско
такмичење, Мале
олимпијске игре, 4.
место
Учешће на
Општинској
смотри рецитатора
Учешће на
Општинској
смотри рецитатора
Учешће на
Општинској и
Зонској смотри
рецитатора
Учешће на
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Драгана Нинковић, 41
Драгана Нинковић, 41
Јована Радовић, 4-1
Немања Симић, 4-1
Јована Јосић, 4-1
Сергеј Ћумић, 4-1
Светлана Којић

Мила Мркоња, 1-3

РАЗВОЈНЕ
АКТИВНОСТИ
(посете, изложбе,
сарадња са другим
установама итд.)

Врста активности:

Општинској
смотри рецитатора
Учешће на
Општинској
смотри рецитатора
Такмичење из
математике
„Архимедес“
Такмичење из
математике
„Архимедес“
Такмичење из
математике
„Архимедес“
Такмичење из
математике
„Архимедес“
Такмичење из
математике
„Архимедес“
Учешће на
Општинској
смотри рецитатора

Време и број
учесника:

НАПОМЕНА:

(презиме и име
наставника/учитеља или
актива/већа)
Пријем првака
Безбедност деце у
саобраћају
Школски крос
Пријем првака у
градску библиотеку и
представа
„Црвенкапа“
Пријем првака у
Градску кућу код
председника општине
Мини рукомет 3. и 4.
разред
Дечија недеља

Годишњи извештај о раду школе
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Бископска представа,
“Два ортака и
јазавац”
Музеј, осликавање
портрета 3. и 4. разред
Биоскопска
представа,
“Кикорики”
Дисциплина без
насиља, предавач
Милорад Марковић
„Змајада“
“Салаши”, радионица
у музеју
Позоришна представа
„Коњић зубић у
нашега цара“
Представа „Весело
позорје“, Добринци
Дружење са дечијим
песником Недељком
Попадићем
Претпразничка
приредба, Добринци
Систематски преглед
Светосавска приредба
Позоришна представа
„Школо моја пређи на
другога“
Општинска смотра
рецитатора
Археолошка изложба
„Винчанске фигуре“
Дружење са
Предшколском
установом
„Полетарац“
„Покренимо нашу
децу“, стручно
усавршавање
Осмомартовска
приредба, Добринци
Окружна смотра
рецитатора, Сремска
Митровица
Угледни час, Бранка
Малић и Ирена
Ивошевић, Радна
Годишњи извештај о раду школе
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биографија,
структура и садржај,
ООО
Обука и тестирање из
области безбедности и
здравља на раду
Ускршње радости
Пробни завршни
испит
Дан школе
Израда школског
часописа
Рокенрол времеплов,
КЦ
Предавање о
штетности пушења и
последицама
конзумирања кафе
Екскурзија
Историјат Црвеног
крста
Мини олимпијада, 2.
и 3. разред
Крос „РТС“-а
Обука и тестирање
ЗОП
Угледни час, А зашто
он вежба, 3. разред,
Снежана Гојевић
Завршна приредба,
Добринци
Ставови ученика,
родитеља, наставнике
наше школе према
насиљу
Методе и технике у
настави
ПОТПИС:

Годишњи извештај о раду школе
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ДРУШТВЕНА ГРУПА ПРЕДМЕТА
СТРУЧНО ВЕЋЕ/АКТИВ
РУКОВОДИЛАЦ
СТРУЧНОГ ВЕЋА/АКТИВА

Друштвена група предмета
Весна Јуришић

БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА
Редовна, обавезна настава:

НАПОМЕНЕ:

Реализовано ( укупан број)
Српски 1359; енглески 640; историја 564;
немачки 648

Број ученика

175

Обавезни изборни предмет:
__

Изборни предмет:
____

Допунска настава:

84
176

Додатна настава:

174

68

10
Драмска секција- 36 часова
Литерарна секција - 36 часова
Историјска секција- 34 часа

15
9

Секције:

32

Припремна настава:

Српски језик- 40 часова ( за ученике
8.разреда)

30

Историја- 20 часова ( за ученике 8.разреда)

4
4
4

За неоцењене ученике

Годишњи извештај о раду школе
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Српски језик 10
Енглески језик 10
Немачки језик 10
Историја 10

САСТАНЦИ СТРУЧНИХ
ВЕЋА / АКТИВА
( навести теме и број
састанака)

4

-усвајање годишњег плана рада
-израда месечних планова и колерација наставних
јединица, анализа стандарда и програма на нивоу
предмета, уочавање сличности и разлика
-организација иницијалних тестова
-планирање инклузивног рада, израда ИОП-а, сарадња
са педагошким асистентом
-план набавке и коришћења наставних средстава
-идентификовање ученика за додатни и секцијски рад
-стручно усавршавање наставника
-припрема ученика за полагање завршног испита
-припрема ученика за такмичења
-извођење угледних часова
-учешће чланова стручног већа у културном и јавном
животу школе( Дечја недеља, литерарни конкурси,
Свети Сава, Дан школе, манифестације у организацији
Општине Рума).

Одржано је 5 састанака.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
( презиме и име
наставника/учитеља)
Весна Јуришић

У установи: ( број)

Ван установе-акредитовани
(број)

46

30

11

/

НАПОМЕНА:

Зоран Ступар

Годишњи извештај о раду школе

29

Гордана Комленац

72

Ивана Манчић

44

Тамара Стојић
21
Одржан угледни час
( презиме и име
наставника/учитеља)

Наставна јединица ( тема)

16
24
/
Разред / датум

Комленац Гордана

„Почетак буне против дахија“

8-1,8-2,
24.11.2016.

Ивана Манчић

Do you agree?

6-1, 19.9.2016.

Број часова одржних у
4.разреду
Презиме и име наставника

Наставна јединица ( тема)

Комленац Гордана

Правопис, обнављање

Стојић Тамара

Kennenlernen

Разред / датум

НАПОМЕНА:
Корелација са
наставом
ликовне
културе

НАПОМЕНА:

Новембар, 2016.
Код Биљане
Дугоњић
Код Биљане
Дугоњић,
6.6.2017.

ТАКМИЧЕЊА
( презиме и име наставника/
Име и презиме ученика, разред

учитеља)

Ниво такмичења,
резултати

Ненад Радунковић, 5-2

2.место на Општинском и
2. место на Окружном
такмичењу из српског
језика

Јована Станојчић, 7-2

2.место на Општинском и
2.место на Окружном
такмичењу и пласман на
Републичко такмичење Књижевна олимпијада

Нађа Павловић,Александра
Мајсторовић, 6-3
Александра Михајловић, Зорана
Рашуо, 7-1

Учешће на Општинском
такмичењу из српског
језика

Јуришић Весна

Годишњи извештај о раду школе

НАПОМЕНА:
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Ступар Зоран

Комленац Гордана

Јована Станојчић, Натаса Крњајић,
Милован Гајић, Милица Ракић,
Николина Степановић
Ученици 7.разреда
Маричић Босиљлка, 8-2.р.
Фљорентина Љикај 6-1

Леа Ланц, 8-2.р.
Манчић Ивана
Босиљка Маричић, 8-2

Александра Гагић 8-1

Учешће на Општинском
такмичењу из историје

1.место на литерарном
конкурсу
1.место на Општинском
такмичењу рецитатора и
пласман на Окружни ниво
4. место на Општинском
такмичењу из енглеског
јез.
3.м. на Општинском, 3.м.
на Окружном и пласман на
Републичко такмичење из
енгл.језика
2.м.на Општинском
такмичењу из немачког ј.

Тамара Стојић
Босиљка Маричић, 8-2

3.м. наОпштинском
такмичењу из немачког ј.

Врста активности:

Време и број учесника:

Посета биоскопу „Торба пуна
сећања“

7.3.2017.

РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ
(посете, изложбе, сарадња са
другим установама итд.)
НАПОМЕНА:

( презиме и име
наставника/учитеља или
актива/већа)
Одељењске старешине виших
разреда
Весна Јуришић, Тамара
Стојић

Посета Сајму књига

Октобар 2016.
индивидуална посета

Весна Јурићић,Комленац
Гордана, Марина Јездић

Укључивање у реализацију Дечије
недеље : организовање литерарног
конкурса

Гордана Комленац, сарадња
са вероучитељем

Прослава Св. Саве у цркви

27.1.2017.

Весна Јуришић

Организавија Дана школе у
Културном центру

19.4.2017.

ПОТПИС:

Весна Јуришић

Октобар 2016.

Због штрајка просветних радника, по налогу директора школе, сви наставници су
направили план надокнаде часова, који је предат директору.
Од планираних активности предвиђених годишњим планом стручног већа нису
реализовани следећи:

Годишњи извештај о раду школе
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Римски дани- Хртковци
Приказ књиге Жељка Фајфрића „Душан Силни“
Приказ сајта Српски језик
Учешће у манифестацији ''Прешернов дан''
Манифестација поводом обележавања Светског дана поезије
И ове школске године уочене су потешкоће у реализацији часова код ученика
4. разреда, па би то требало поправити идуће године. И даље се уочавају проблеми и
кашњења у раду тимова за додатну подршку, израду планова и извештаја. Велики
проблем је и недолазак ученика који раде по ИОП-у што отежава континуирани рад.
Од планираних семинара наставници нису похађали ни један, али су похађали
семинар“ Форум театар у функцији решавања конфликтних ситуација“

ПРИРОДНА ГРУПА ПРЕДМЕТА
СТРУЧНО ВЕЋЕ/АКТИВ
РУКОВОДИЛАЦ
СТРУЧНОГ
ВЕЋА/АКТИВА
БРОЈ ОДРЖАНИХ
ЧАСОВА

Стручно веће природне групе предмета
НАПОМЕНЕ:

Бојана Антонић
Реализовано (предмет/број по
предмету/укупан број)

Број
ученика

Математика – 1280 часова
Физика – 496 часoва
Хемија – 280 часова
Биологија – 648 часова
Географија – 640 часова
ТиО – 648 часова
Укупно: 3992

167
118
76
167
167
167

Обавезни изборни
предмет:

Грађанско васпитање – 288
часoва

41

Изборни предмет:

Информатика и рачунарство –
по 36 V-VII, 34 VIII

98

Редовна, обавезна
настава:

Чос:

Допунска настава:

V1 - 36
V2 - 36
VI2 – 36
VI3 – 36
VIII1 – 35
Укупно: 179
Математика – 85 часова
Физика – 30 часова
Хемија – 36 часова

Годишњи извештај о раду школе

19
18
17
18
17
99
29
13

32

Додатна настава:

Секције:
Припремна настава
8.разреда, такмичења и
сл.

Биологија – 36 часова
Географија – 36 часова
Укупно: 223
Математика – 68 часова
Физика – 18 часова
Хемија – 36 часова
Биологија – 36 часова
Географија – 36 часова
Укупно: 194
Техничко и информатичко
образовање – 65 часова
Математика – 24 часова
Физика – 20 часова
Хемија – 10 часова
Биологија – 10 часова
Географија – 10 часова
Укупно: 74

16
12
16
18
6
16
8
10
21
28
11
24
10

Одржано је 6 састанака, а теме
су биле:

САСТАНЦИ
СТРУЧНИХ ВЕЋА /
АКТИВА
( навести теме и број
састанака)

Усвајање годишњег програма
стручног већа
Иницијални тестови (припрема
и анализа)
Израда оперативних и
годишњих планова (корелација
наставних јединица)
Организација додатне и
допунске наставе
Стручно усавршавање
(планирање и реализација)
ИОП-и и инклузивни рад
Посета одељењима 4. разреда
(планирање и реализација)
Успех ученика на такмичењима
Дан планете земље
Реализација угледних часова
Припремна настава за завршни
испит (планирање и
реализација)
Анализа пробног завршног
испита
Анализа завршног испита

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
( презиме и име
наставника/учитеља)
Шијачки Немања
Годишњи извештај о раду школе

У установи: ( број)

-

Ван
установеакредитова
ни
семинари+с
купови
(број)
-

НАПОМЕНА:

33

Антонић Бојана
Васиљевић Живомир

36
52

32
68

Вујанић Бранка

44

32 + 1

Чолић Милена

38

16

Обрадовић Гордана

71

47

Пауновић Слађана

46

43

Топаловић Анита

49

16

Одржан угледни час
( презиме и име
наставника/учитеља)

Наставна јединица ( тема)

Разред /
датум

НАПОМЕНА:

Милена Чолић/Гордана
Обрадовић

Корелација: Биљни и
животињски свет Србије

VIII1 /
8.12.2016.

Извођач/
асистент

Милена Чолић

Правилна исхрана

VII1 /
2.3.2017.

извођач

Пауновић Слађана

Роботика

извођач

Вујанић Бранка

Састављање модела молекула,
писање хемијских формула

VII1 /
24.3.2017.
VII1 /
8.2.2017.

Број одржаних часова у
4.разреду
(презиме и име
наставника)

Наставна јединица ( тема)

Чолић Милена

Разноврсност биљног и
животињског света Србије

Пауновић Слађана

Упознавање са предметом ТиО

Топаловић Анита

Упознавање са предметом ИиР
кроз такмичење „Дабар“

ТАКМИЧЕЊА
( презиме и име
наставника/ учитеља)

Име и презиме ученика, разред
Немања Благојевић VII1

Антонић Бојана

Радослав Николић V1
Џамбас Елена V1
Спасојевић Николина V2
Равњаковић Бојана V2
Огњеновић Никола V2
Медић Урош V2
Сара Божић VI2
Јовановић Нане VI2
Вук Паић VI2
Немања Благојевић VII1
Иван Воларић VII2

Годишњи извештај о раду школе

Разред /
датум

извођач

НАПОМЕНА:

IV1 /
1.2.2017.
IV1 /
14.11.2016.
IV1 / 2126.11.2016.
Ниво
такмичења,
резултати

НАПОМЕНА:

Општинско
– пласман
Похвале за
учествовањ
е

Такмичење
„Мислиша“

34

Ана Вукајловић VII2
Јован Јоцков VII2
Сара Радовац VII2
Милица Ракић VII1
Васиљевић Живомир

Милица Ракић VII1

Општинско
– пласман

Вујанић Бранка

Степановић
Николина VII1
Ракић Милица VII1
Крњаић Наташа VII2
Станојчић Јована VII2
Благојевић Немања VII1

Општинско
– пласман

Џамбас Елена V1
Радунковић Ненад V2
Рогић Јелена V2
Мајсторовић Александра VI3

Чолић Милена
Павловић Нађа VI3
Милић Александар VI3

Петровић Татјана VII2
Михајловић Александра VII1

Ања Маричић VII1
Обрадовић Гордана

Петровић Татјана VII2
Јован Јоцков VII2

Мајстровић Алескандра VI3

Oпштинско
– III место
Oпштинско
– II место
Oпштинско
– III место
Oпштинско
– III место
Oпштинско
– II место
Oпштинско
– пласман
Oпштинско
– пласман
Oпштинско
– пласман
Oпштинско
– II место и
пласман на
окружно
Oпштинско
– II место и
пласман на
окружно
Oпштинско
– III место
Општинско
– III место

Вукадиновић Стефан VII2

Општинско
– III место

Пејић Ана VII1

Општинско
– III место и
пласман на
окружно

Пауновић Слађана

Годишњи извештај о раду школе
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8 ученика је ишло на општинско
такмичење из саобраћаја
Сви ученици 2-8. разреда

Без
пласмана
учествовал
и

Такмичење
„Дабар“

Миљана Вуковић VI1

Окружно III место и
пласман на
републичко

„ИНФОС“
олимпијада

Топаловић Анита
Панић Ана VIII1

РАЗВОЈНЕ
АКТИВНОСТИ
(посете, изложбе, сарадња
са другим установама
итд.)

Окружно - I
место и
пласман на
републичко

Врста активности:

Време и
број
учесника:

Биоскопска пројекција филма:
„Торба пуна сећања“

7.3.2017.

НАПОМЕНА:

( презиме и име
наставника/учитеља или
актива/већа)
Одељењске старешине
ПОТПИС:

Бојана Антонић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕШТИНА
СТРУЧНО
ВЕЋЕ/АКТИВ
РУКОВОДИЛАЦ
СТРУЧНОГ
ВЕЋА/АКТИВА
БРОЈ ОДРЖАНИХ
ЧАСОВА
Редовна, обавезна
настава:
Обавезни изборни
предмет:

ВЕШТИНЕ

НАПОМЕНЕ:

РУКОВОДИЛАЦ
СТРУЧНОГ
ВЕЋА/АКТИВА

Љиљана Брацановић
Реализовано (предмет/број по
предмету/укупан број)

Број
ученика

Физичко васпитање-378 часова
Музичка култура-356 часова
Ликовна култура-356 часова

167
167
167

Кошарка-72 часа
Изабрани спортрукомет,одбојка-252 часова
Хор-36 часа

39
120

Годишњи извештај о раду школе

СТРУЧНО
ВЕЋЕ/АКТИВ

16

Ружица Јовановић
Даринка Јелић
Љиљана
Брацановић
Ружица Јовановић
Наташа Лазаревић
Даринка Јелић

36

Изборни предмет:
Чос-36 часова
Чос-34 часова

18
16

Ружица Јовановић
Даринка Јелић

Додатна настава:

Ликовна култура-25 часа

9

Љиљана
Брацановић

Секције:

Одбојка-36 часа
Ритмика-25 часова

14
9

Ружица Јовановић
Наташа Лазаревић

Чос:
Допунска настава:

Припремна настава
8.разреда, такмичења и
сл.

САСТАНЦИ
СТРУЧНИХ ВЕЋА /
АКТИВА
( навести теме и број
састанака)

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
( презиме и име
наставника/учитеља)
Јовановић Ружица
Брацановић Љиљана

1.Активности ученика током 1.квартала
2.Активности наших ученика током
1.полугодишта,
Успеси на такмичењима и припреме за
школску славу
Светог Саву
3.Активности ученика током 3.квартала и
припреме за дан школе
4.Прослава дана школе и пласман наших
ученика на такмичењима-4 састанка
Ван
установеакредитова
У установи: ( број)
ни
семинари +
скупови
(број)
51
24
40
48

Лазаревић Наташа

27

Јелић Даринка

90

Одржан угледни час
( презиме и име
наставника/учитеља)

Наставна јединица ( тема)

Комленац Гордана и
Брацановић Љиљана
Брацановић Љиљана
Јовановић Ружица
Лазаревић Наташа

Илустрација народне епске
песме
Обједињавање покрета,игре
и звука
Колут напред на косу
струњачу
Колут напред на косу
струњачу

Годишњи извештај о раду школе

НАПОМЕНА:

41

Разред /
датум

НАПОМЕНА:

8 разред
/10.11.2016.
7 разред/
30.05.2017.
5.разред
5.разред

37

Број одржаних часова у
4.разреду
(презиме и име
наставника)

Наставна јединица ( тема)

Разред /
датум

Јовановић Ружица

Атлетика-брзо трчање 60
метара

4.разред

ТАКМИЧЕЊА
( презиме и име
наставника/ учитеља)

Име и презиме ученика,
разред

Јован Јоцков-7.разред
Јована Станојчић-7.разред
Јовановић Ружица

Ања Маричић-8.разред
Марко Кондић-8.разред
Милош Шимулија.8.разред

Јелић Даринка

Милица Рајковић-5.разред

Јелић Даринка

Милица Рајковић-5.разред

Брацановић Љиљана

Ученици од 5.-8.разреда

Брацановић Љиљана

Ученици од 5.-8. разреда

Брацановић Љиљана

Ученици од 5.-8.
разреда

Годишњи извештај о раду школе

Ниво
такмичења,
резултати
Стони
тенис
Општинско
1.место
Општинско
1.место

НАПОМЕНА:

НАПОМЕНА:

Општинско
1.место
Општинско
1.место
Скок у висопштинско
3.место
Фестивал“
Распевано
пролеће“Општинско
–2,место
Фестивал
„Распевано
пролеће“Републичко
1. место
„Железница
очима деце
2017“Републичко
учешће
Свети
СаваОпштинско
Михајло
Михајловић
2.место
Наше писмо
ћирилица,
Републичко
учешће
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РАЗВОЈНЕ
АКТИВНОСТИ
(посете, изложбе,
сарадња са другим
установама итд.)

Врста активности:

Време и
број
учесника:

Наступ хора у
Геронтолошком центру

Октобар
2016.,хор

Хала спортова
Рума,такмичење
Фудбал,одбојка,стони тенис

Новембар,д
ецембар
2015.

НАПОМЕНА:

( презиме и име
наставника/учитеља
или актива/већа)
Јелић Даринка

Јовановић Ружица

Јелић Даринка

Лазаревић Наташа

КЦ Рума
Приредба за дан школе
Фестивал „Распевано
пролеће“-општинско КЦ
Рума
Фестивал „Распевано
пролеће“-републичко
Панчево
Ритмичка гимнастика-КЦ
Рума
Приредба за дан школе

20.04.2017.
15.05.2017.
Јун 2017.

20.04.2017.
02.12.2016.

Изложба и радионица у
Музеју Рума-„Купиник“
27.02.2017.
Изложба и радионица у
Музеју Рума-„Винчанска
култура“
Брацановић Љиљана

26.01.2017.
Изложба радова за Св.СавуКЦ Рума
20.04.2017.
Изложба радова Александра
Милића -6.разред и ученика
од 5.-8. разреда за дан школе

ПОТПИС:

Годишњи извештај о раду школе

Љиљана Брацановић
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ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
СТРУЧНО ВЕЋЕ/АКТИВ

Основно образовање одраслих

РУКОВОДИЛАЦ
СТРУЧНОГ
ВЕЋА/АКТИВА
БРОЈ ОДРЖАНИХ
ЧАСОВА

Редовна, обавезна настава:

НАПОМЕНЕ:

Бранка Малић
Реализовано (предмет/број по
предмету/укупан број)
Први циклус:
Српскијезик 400
Математика 400
Основне жив. вешт. 120
Енглескијезик 100
Дигитална писменост 100
Други циклус:
Српски језик 306
Математика 306
Енглески језик 102
Историја 68
Географија 68
Физика 68
Биологија 102
Хемија 68
Дигитална писменост 68
Предузетништво68
Одговорно живљење у грађ.
друштву 120
Трећи циклус:
Српски језик 200
Математика 202
Енгелски језик 136
Историја 68
Географија 68
Физика 68
Хемија 68
Биологија 34
Дигитална писменост 54
Предузетништво 68
Одговорно живљење у грађ.
друштву 100
Примењене науке 100
Укупан број часова: 3630

Број ученика

44 полазника

52 полазника

42 полазника

Укупан број
полазника: 138

Обавезни изборни предмет:

Годишњи извештај о раду школе
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Изборни предмет:
Први циклус:25 часова
Други циклус:50 часова
Чос:

Трећи циклус:50часа
Укупан бројчасова: 125

Допунска настава:

Први циклус: 44
полазника
Други циклус: 52
полазника
Трећи циклус: 42
полазника
Укупан број
полазника: 138

Први циклус:
Српски језик 30
Математика 30
Основне жив. вешт. -8
Енглески језик 7
Дигитална писменост -10
Други циклус:
Српски језик 18
Математика 24
Енглески језик 15
Историја 10
Географија 6
Физика 10
Биологија 6
Хемија 4
Дигитална писменост Предузетништво 4
Одговорно живљење у грађ.
друштву Трећи циклус:
Српски језик 18
Математика 24
Енгелски језик 15
Историја 4
Географија 6
Физика 10
Хемија 4
Биологија 6
Дигитална писменост Предузетништво 6
Одговорно живљење у грађ.
друштву Примењене науке 10
Укупан број часова: 267

Укупан број
полазника: 138

Додатна настава:
Секција

Годишњи извештај о раду школе
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Српски језик 10
Математика 10
Историја 10
Географија 10
Физика 10
Хемија 10
Биологија 10

Припремнанастава
8.разреда, такмичења и сл.

Укупан број
полазника:42

Укупан број часова: 70
Састанци тима ООО:
- 09.09. 2016. године
- 06.10. 2016. године
- 25.11. 2016. године
- 28.12. 2016. године
- 26.04. 2017. године
- 09.06.2017. године

САСТАНЦИ СТРУЧНИХ
ВЕЋА / АКТИВА
( навеститеме и број
састанака)

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
( презиме и име
наставника/учитеља)

У установи: ( број)

Ван установеакредитовани
семинари+скупов
и (број)

Кваић Мирјана

44

16

Малић Бранка

44

8

Јовић Јован

44

Александра Црномарковић

44

Лилић Јелена

8

Ивошевић Ирена

24

Радаковић Јована

37

Марковић Данило

44

Вујаковић Марина

44

Јерковић Жељко

9

Бранковић Сузана

9

Одржан угледни час
( презиме и име
наставника/учитеља)

Наставна јединица ( тема)
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НАПОМЕНА:

16

8

Разред / датум

НАПОМЕНА:

42

Малић Бранка

Писање радне биографије –
структура и садржај

Други циклус,
одељење друго,
23.03. 2017.

Ивошевић Ирена

Писање радне биографије –
структура и садржај

Други циклус,
одељење друго,
23.03.2017.

Број одржаних часова у
4.разреду
(презиме и име наставника)

Наставна јединица ( тема)

Разред / датум

ТАКМИЧЕЊА
( презиме и име
наставника/ учитеља)

Име и презиме ученика, разред

Ниво такмичења,
резултати

3 ученика осмог разреда

Школско
такмичење из
познавања
саобраћајних
прописа и
спретности вожње
трактора

Врста активности:

Време и број
учесника:

Сарадња са НСЗ – ом
(Јелена Лилић)

Активно тражење посла

21.03.2017. године
- 3. блок – 20
полазника

Сарадња са Домом здравља
(Александра
Црномарковић)

Болести зависности

9.03.2017. – 2. блок
– 45 полазника

Јовић Јован

РАЗВОЈНЕ
АКТИВНОСТИ
(посете, изложбе, сарадња
са другим установама итд.)

НАПОМЕНА

:

НАПОМЕНА:

НАПОМЕНА

:

( презиме и име
наставника/учитеља или
актива/већа)

ПОТПИС:
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Стручно веће за развојно планирање

Развојни приоритет: Постигнућа ученика и подршка ученицима и полазницима, посебно
подршка ученицима и полазницима са тешкоћама

Циљ: Повећати мотивацију свих ученика-полазника и наставника; учинити наставу занимљивијом,
применом савреманих метода, наставних средстава, различитих облика наставе, прилагођавањем наставе
потребама ученика и полазника, промоцијом и награђивањем успешних ученика

Задаци:
1. Примењивати што различитије методе и технике рада
2. Повећати идивидуализацију наставе и квалитет инклузивне праксе
3. Промоција и награђивање напредовања сваког ученика
4. Пратити постигнућа ученика на завршном испиту и доносити мере унапређења наставе у складу са
резултатима
5.Активно радити на превенцији насиља ,злостављања и занемаривања
6. Смањити “осипање„ ученика Рома

Активности

Носиоци
задужења

Начин
реализације

Анализа
корелације оцена
из релевантних
предмета и
резултата на
завршном испиту
Анализа резултата
на завршном
испиту у функцији
остваривања
стандарда
(основни, средњи,
напредни ниво) по
предметима

Психолошкиња
А. Топаловић,
В. Јуришић

Стручна већа,
А. Топаловић

Предлог мера
везан за промене у
настваном процесу
на основу анализе
(посебно следећа
подручја: примена
одговарајућих
дидактичкометодичких
решења на часу,
примена и учење
ученика
различитим
техникама учења и
планирање и
примена поступака
вредновања који су
у функцији даљег
учења и праћења
остварености
стандарда.

Координатор,
психолошкиња,
стручна већа,
информатичар,
помоћник
директора,
предметни
наставници,
учитељи, тим за
стручно
усавршавање,
спољни
сарадници
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Време
реализације

Извештај о
реализацији
2016/17.

Статистичка обрада
и презнатација на
НВ

Август 2016/17.

Није још
реализовано

Анализа по нивоима
и предлог мера за
побољшање

Август, септембар
2016/17.

Није урађено-нема
информација од
стручних већа

-Повећати
коришћење
дигиталног кабинета
(8 часова годишње
по наставнику);
детаљан план за
свако полугодиште
реализације наставе
у дигиталном
кабинету истакнут у
зборници и у
кабинету
-презентација
различитих метода и
техника кроз
радионице и угледне
часове у оквиру
стручног
усавршавања
-повећати број
секција –
информатичка
секција, ритмичка
секција за ученике са
тешкоћама у развоју
и ученике типичних

-Током године,
израда планова на
полугодишту

Проверити – према
информацијама
тима–није урађено.

-У складу са
планом стручног
усавршавања

У току кроз
угледне часове.

Од октобра

-Кроз планирање
рада; успоредба
иницијалних
тестова; поступци
евалуације; кроз
размену на
стручним већима
-Видети план
стручног
усавршавања
-Од новембра

Број секција није
повећан – одељења
за ученике са
тешкоћама су
укинута.

Нема информација
од стручних већа.
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одељења
- повећање нивоа
функционалности
знања ученика
операционализацијо
м кроз припреме и
посебно утврђивање
и проверавање;
разрада кроз стручна
већа
-Учење учења кроз
стручна
усавршавања
-радионице за
ученике везане за
учење техника учења
Реализација у складу
са годишњим
планом-реализација
часова припремне
наставе

Припремна настава
за полагање
завршног испита за
ученике 8. разреда
(српски и
математика између
10 и 20 часова од
чега минимум 10 у
јуну месецу, а
остало у првом и
другом
полугодишту;
остали релевантни
предмети
минимум 5-10
часова годишње у
другом
полугодишту, по 2
у јуну)

Стручна већа,
координатори
стручних већа

Информисање
ученика и
полазника о
техничкој
реализацији испита

ОС,
психолошкиња,
секретар,
координатор,
андрагошки
асистент

Информисање кроз
разговор, упућивање
на
писане
и
електронске
материјале

Тим за ПО

Радионице кроз
кроскурикуларни
модел

Реализација
програма ПО по
петофазном моделу
у 7. И 8. разреду

У складу са
годишњим планом

Новембар, мај, јун

У складу са
планом
реализације током
године
Мај, јуни

Наставница
српског језика
почела у новембру
месецу припреме
ученика за
завршни испит,
наставник
математике почео
припреме за
завршни испит
почетком другог
полугодишта
Збирке за завршни
испит набављене
преко школе за
ученике крајем
јануара месеца.

Информисање
ученика
и
полазника
биће
благовремено и у
складу
са
обавештењима
Школске управе.
Реализација
протекла у складу
са планом

„Страх од
радионица
Реализовано
завршног испита“предавање или
психолошкиња
радионице за
ученике 8. разреда
Сарадња са организацијама које се укључују у припреме за завршни испит (електронски и реалнонпр. Месне зајднице, стучна удружења, школска управа, локална самоуправа и др.)
Август, септембар Померено за
наредну годину
Анализа
компетенција
Тим за стручно
Анкета и анализа
наставника
на усавршавање
основу упитника за
самопроцену
и

Годишњи извештај о раду школе
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планирање
стручног
усавршавања
у
складу
са
резултатима и у
функцији увођења
иновативних
методаистраживање
Снимање
разноврсности
употребе метода и
техника у настави,
анализа
и
континуирано
праћење
и
поређење
у
функцији
евалуације
Дефинисање
у
годишњим
плановима
стручног
усавршавања
у
оквиру развојних
активности школе
и
личних
активности
на
стручном
усавршавању
облика
стручног
усавршавања који
представљају
иновативне
технике, методе и
средства
раданајмање
два
облика годишње
Испланирати
подршку
наставницима у
оквиру увођења
иновативних
облика оцењивања
кроз одобрене
програме и /или
развојне
активности школе
Стручно веће
природне групе
предмета - 1 пут
квартално
експериментални
облик рада у групи,
пару или
индивидуално

Психолошкиња,
Тим за
самовредновањ
е

Чек
презентација
анализа

листа,
и

Континуирано,
током
посета
настави
и
ваннаставним
активностима,
презентација
на
НВ
–
полугодиште, крај
године

Психолошкиња
урадила
током
посете настави

Реализовано

Тим за стручно
усавршавање,
наставници,
Педагошки
колегијум

Тим за стручно
усавршавање,
психолог, Тим
за стручно
усавршавање

Стручно веће,
наставници
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Договор на НВ и у
оквиру
стручних
већа

Август

Планирано – кт.
бр. 388. и 422.
Одобрена обука у
складу са новим
каталогом

Обавезна
настава,
додатна настава

По објављивању
Каталога

У
складу
годишњим
плановима

са

Планирано,
релизација
није
проверена,
нема
информација
од
стране
стручних
већа.
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Промовисати
међупредметну
корелацију у
оквиру планирања
стручног
усавршавања –
најмање 2 угледна
часа кроз које се
реалузује
међупредметна
корелација
Подстицати
истраживачки рад
ученика и вештину
самосталног
извештавања
најмање једном у
сваком
полугодишту у
оквиру свих
предмета

Реализовано
Педагошки
колегијум, Тим
за стручно
усавршавање,
стручна већа

Наставници,
ученици

Угледни часови

У складу са
годишњим
плановима

Обавезна настава

У складу са
годишњим
плановима

Превенција насиља и повећање сарадње међу ученицима/ полазници,
родитељима
Радионички рад са
родитељима
ученика првог и
петог разреда на
тему препознавања
и реаговања на
насиље
код
ученика

ОС, Тим за
заштиту
од
насиља,
психолошкиња

Упознавање
родитеља
првог
разреда са општим
и
посебним
Протоколом

ОС, Тим
заштиту
насиља

Радионички рад са
ученицима на теме
везане
за
превенцију насиља
и
промоцију
толеранције
и
сарадње у оквиру
Дечије недеље
Обрада
тема
везаних
за
превенцију насиља
и
промоцију
сарадње
кроз
ликовне
и
литерарне
конкурсе и акције у

радионице

Октобар (у складу
са
годишњим
планом)

Родитељски
састанци

Октобар (у складу
са
годишњим
планом)

Тим за заштиту
од
насиља,
психолошкиња,
наставници

радионице

Октобар

ОС, предметни
наставници,
Тим за заштиту
од насиља,
психолошкиња,
наставници,
координатор
Ученичког

Реализација тема на
ЧОС-овима,
реализација
радионица у оквиру
Дечје
недеље,
активности Ђачког
парламента,
радионице у сарадњи

Годишњи извештај о раду школе

за
од

Током године у
складу са планом

Нема података
стручних већа, на
основу увида
психолошкиње
углавном се
реализује

наставницима и

Реализовано
у
складу
са
пројектом
„Не
окрећи главу„ /са
модификацијама/

Реализовано кроз
пројекат, потребно
посебно
акцентовати
Протокол

Реализовано кроз
16
радионица,
ликовне
и
литерарне
конкурсе – видети
извештај
о
реализацији Дечије
недеље.
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оквиру
Дечије
недеље, кроз рад
Ученичког
парламента,
наставне предмете
и ЧОС
Подизање
нивоа
ефикасности
и
редовности
праћења
присутности
облика насиља у
школи
Доследно
примењивати
Правилник о
дисциплинској
одговорности
наставника и
ученика/ полазника

парламента

са ЦК

Тим за заштиту
од
насиља,
координатор,
дежурни
наставници, ОС

Редовно
вођење
евиденције од стране
ОС
и
дежурних
наставника
у
предвиђеном облику

Наставничко
веће, ОС,
родитељи,
ученици,
директор

Законом и
правилницима
предвиђени облици

Ниво праћења
адекватан.

је

Током године

По потреби

Реализује се уз
неопходну
флексибилност.

Подршка и прилагођавање квалитета образовања и васпитања за ученике и полазнике којима је
потребна додатна подршка
Учешће
у
пројектима локалне
заједнице везане за
ученике/полазнике
којима је потеребна
додатна подршка
(Дневни боравак за
ученике
са
тешкоћама,
Креативне
радионице и сл.)
Прилагођавање
наставе и осталих
активности
у
оквиру
индивидуализован
их облика рада и
ИОП-а 1,2,3 и
повећање
ефикасности
тимског рада у
оквиру тимова за
додатну подршкунајмање
један
састанак квартално
уз
присуство
родитељастаратеља
Увођење
развијање
подршке
сарадњу

и
облика
кроз
са

Директор,
наставничко
веће,
представници
локалне
заједнице

Контиуирано-у
складу са
плановима
локалне
самоуправе
Дневни
боравак
„Велико срце“ по
пројекту

Реализују се ИОП
–
и
1,2.
Ефикасност
тимова за додатну
подршку
неадекватна
у
формалном делу –
састанци

Тимови
за
додатну
подршку
(координатори),
Тим
за
инклузију

Радовни
састанци
тимова,
редовно
обавештавање
и
анимирање родитеља
за сарадњу, вођење
евиденције, редовна
евалуација
реализације ИОП-а и
индивидуализације

Контиуирано

Директор, Тим
за инклузију

Рад
на
документацији,
реализација
и
евалуација сарадње

У
складу
потребама
оперативним
решењима

Годишњи извештај о раду школе

Реализација тече у
складу са
плановима и
пројектима.

са
и

Школа
развија
ресусе за подршку
ученицима
и
потенцијално
и
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школама
за
образовање
и
васпитање ученика
са тешкоћама у
складу
са
упутством

Обезбеђивање
подршке
персоналних
асистената,
педагошког
андрагошког
асистента

и

школске управе

Директор, Тим
за
инклузију,
асистенти,
секретарка

Кроз сарадњу са
интересорном
комисијом, лолалном
самоуправом,
Школском управом и
шире

другим школама у
складу
са
кадровским
и
организационим
променама
–
укидање одељења
за
ученике
са
тешкоћама
Реализовано

континуирано

Превенција осипања ученика
Појачавање
сарадње
са
удружењима Рома
и
осталим
организацијама
цивилног сектора
ангажованим
на
овом плану
Рад
на
терену
педагошког
асистента и ОС
(индивидуални рад
са родитељима и
ученицима)
Организација
родитељских
састанака
и
радионица у школи
и / или у ромском
насељу у функцији
мотивисања
родитеља
за
преузимање
одговорности
за
похађање наставе

Директор,
педагошки
асистент

Упознавање
са
стањем везаним за
активности
удружења ,прављење
контаката
и
разматрање
могућности сарадње
и
усклађивање
активности

Укључена школа и
директорка
у
пројекат Општине
Рума
Социјална
инклузија, који се
реализује
током
16/17. године

Прво
полугодиште
2016/17.

Реализовано
педагошки
асистент, ОС

Контиуирано,
потреби

Посете на терену

по

Није организовано

ОС,
психолошкиња,
педагошки
асистент

Радионице у сарадњи
са
педагошким
асистентом,
ангажовани
у
дневном боравку

по потреби и у
складу
са
годишњим планом

Редовна сарадња са
Центром
за
социјални
рад,
Црвеним крстом,
просветним
инспектором

Директор,
психолошкиња,
педагошки
асистент

Консултације,
размена и остале
предвиђене мере

Контиуирано,
потреби

Појачан васпитни
рад са ученицима

педагошки
асистент, ОС,

Индивидуални
групни
рад

По потреби

Годишњи извештај о раду школе

и
са

по

Сарадња
са
Центром остварена
током
1.
полугодишта,
а
везана за ученике
који не похађају
редовно ОШ

- педагошка
асистенткиња,
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који

психолошкиња

ученицима
родитељима

психолошкиња,
педагошки
асистент

Праћење
документације,
сарадња са ОС

и

психолошкиња,
директорка, ОС

нередовно
похађају наставу
Континуирано
праћење
броја
ученика
који
напуштају
школовање

Јуни, август

Друге мере усмерене реализацији приоритета
Наградити успехе
ученика у оквиру
Дечје недеље, за
школску славу,
Дан школе и на
завршној прослави
- похвалнице,
књиге, поклон за
ђака генерације,
остале пригодне
награде

Директор,
Наставничко
веће,
Одељењска
већа

Нагађивање и
похваљивање
ученика- јавно
(приредбе, зборови
ученика, пријем у
Градској кући, кроз
средства
информисања, паное,
радио и тв прилоге, и
остале
манифестације и
облике организовање
ученика)

Промовисати
успехе ученика
путем паноa и
огласнe таблe,
локалних медија,
на родитељским
састанцима, јавним
похваљивањем и
промоцијом
стваралаштва у
оквиру школских
приредби и зборова
ученика као и на
локалним
манифестацијама и
изложбама, као и
на сајту школе

Наставници,
руководилац
Дечијег савеза,
Ученички
парламент,
директор

Све побројане
активности

4 пута годишње и
више како
могућности
дозвољавају

Континуирано у
складу са
годишњим планом

Реализовано,
ученици награђени
за време трајања
Дечије недеље и за
Дан школе, ђак
генерације је
добио пригодан
поклон.

На сајту школе и у
оквиру школске
групе на фејсбуку
редовно се
промовишу
ученички успеси.

ЕВАЛУАЦИЈА ПРИОРИТЕТА: ПОБОЉШАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА
Начини,
Извештај о
Индикатори
Критеријуми
технике и
Када?
Ко?
реализацији
инструменти
2016/17.
Излазност и
-Излазност
Извештај о
Крај школске
Координатор,
број бодова на
ученика и
завршном
године, јули,
стручна већа
завршном
полазника испиту
август
испиту
100%
Kraj 2016/17.
-Број бодова
-повећан за
10%

Годишњи извештај о раду школе
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Учесталост и
облици насиља,
злостављања и
занемаривања и
ефикасност
реаговања
школе

Ученици
/полазници
којима је
потребна
додатна
подршка
напредују у
складу са ИОПом и планом
индивидуализац
ије

Напуштање
школовања
ученика Рома

-Смањена
учесталост
облика
насиља и
злостављања
у школи за
10% по
процени
ученика,
наставника и
родитеља
- Органи
школе и
запослени
реагују у
складу са
Протоколом
у 90%
случајева
-Води се
доступна и
јасна
евиденција
-Напредак
квантитативн
ои
квалитативно
одређен у
складу са
ИОП-ом
-Сви полажу
завршни
испит
-75% ученика
и 50 %
полазника
млађих од 17
година
уписују
средњу школу
редовно
-реализује се
настава код
куће и за
ученике
других школа
са територије
општине
-Смањено
осипање за
10%
-90% ученика
Рома који
заврше 8.
Разред
уписује
средњу школу

Годишњи извештај о раду школе

Евиденција о
појавама и
облицима
насиља
Евиденција о
раду ОС
Записници и
извештаји Тима
за заштиту од
насиља
Документација
истраживања

КОНТИНУИРА
НО
2 пута
годишпње –
полугодиште и
крај године

Тим за
заштиту од
насиља

Психолошки
ња

У складу са
годишњим
плановима рада

Извештаји о
реализацији
ИОП-а
Извештај о
реализацији
завршног
испита
Распоред уписа
ученика/полазн
ика у средње
школе

Шестомесечно –
у складу са
ИОП-има
Јуни, јулигодишње

Дневници
рада,записници
ОВ, Анализа
упостигнућа
ученика Рома,
распоред
ученика по
средњим
школама

Полугодиште и
крај школске
године

Јуни, јули годишње

Урађено
истраживање
везано за
насиље,
реализоване
радионице у
оквиру
Пројекта „Не
окрећи главу„.
Недостаје
доступна и
јасна
евиденција
која би
омогућила
јасну процену
и праћење у
квантификован
ом облику.

Тим за
инклузију
Координатор,
андрагошки
асистент
Тимови за
додатну
подршку

ОС,
педагошки
асистент,
психолошки
ња

Израђен план
превенције
осипања
ученика,
уведене
додатне мере
праћења –
седмични
извештаји
директорки
школе
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Примењивост и
примењеност
знања

Ниво
реализованости
планираних
активности у
оквиру увођења
иновативних
метода наставе
и оцењивања

-Повећан број
задатака који
на
иницијалним
тестовима,
контролним
задацима и
другим
облицима
провере и
оцењивања
траже
примењено
/функционалн
о /знање за
20%
-Повећан
успех ученика
у решавању
задатака који
укључују
примењено
знање на сва
три нивоа
/основни,сред
њи и
напредни/ за
10% .
Повећан број
облика и
садржаја рада
у настави који
укључују
учење учења
– 10%
годишње
-Повећана
разноврсност
употребе
различитих
метода и
техника у
настави за 5%
-Повећано
учешће
ученика у
активним
методама
наставе и
оцењивања 10 %
годишње

Годишњи извештај о раду школе

Документација
и извештаји
наставника
Записници
стр.већа
Оцене ученикаДневник рада и
педагошка
документација
наставника

Два пута
годишње од
2016/17.

Стручна
већа, Пед.
колегијум
Психолошки
ња

Нема
извештаја
стручних већа,
анализа
психолошкиње
везана за
учење учења је
у току

Психолошки
ња, стручна
већа, Пед.
колегијум

Анализа у току

Полугодиште

Чек листе за
самоевалуацију
и евалуацију
Извештај
психолошкиње

Евиденција и
извештаји о
раду
Извештај
психолошкиње
о посетама и
евалуацији
наставе и
ваннаставних
активности
Записници
Стручних већа

Полугодиште
сваке године
Крај наставне
године
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Пораст броја
секција и
заинтересовани
х ученика за
секцијски и
додатни рад

-Повећати
број секција
за 2
-20% ученика
школе
ангажовано у
оквиру
секцијског и
/или додатног
рада

Евиденција
ученика по секцијама,анализа
продуката рада
ученика, успеси
Извештаји
руководиоца
секција
/дод.рада

Крај наставне
године
Октобар сваке
године

Руководиоци
секција и
дод.рада
Стручна већа
психолошки
ња

Анализа
интересовања
ученика за
секцијски и
додатни рад
Год.план рада
Позитиван став
ученика о
допунској
настави

Пораст броја
ученика
на
допунској
настави из
свих
предмета
из којих
се
одржава
за 5 %

Дневници –
евиденција
Извештаји
наставника
Годишњи
извештај о раду
школе

Полугодиште,
крај године

Стручна
већа,
наставници,
стручни
актив за
развојно
планирање

Број секција
није
повећан
Више од 20 %
ученика је
ангажовано
у оквиру
секцијског
или
додатног
рада

Нема
извештаја
стручних већа

Развојни приоритет:

Везе школе и окружења - посебно промоција школе у
функцији повећања броја ученика и полазника

Циљ:

Побољшати имиџ школе у локалној заједници промовисањем постигнућа ( вредности) и
активности школе на образовно- васпитном нивоу, континуираним појављивањем у средствима јавног
информисања и кроз размену и сарадњу са свим актерима из окружења .

Задаци:
1. Организовати јавне наступе и редовно ажурирати Web site школе као и презентације на друштвеним
мрежама .
2.Организовано и плански сарађивати са локалном заједницом ,другим школама , установама и
родитељима ученика
3. Редовно оглашавати постигнуте резултате и активности
4.Одржати и повећати учешће у међународним ,националним и локалним пројектима

Активности

Носиоци
задужења

Организовати јавне
наступе
хора
и
школског оркестра,
драмске,
рецитаторске,
/фолклорне секције/
у школи и на нивоу
града

Комисија за
културну и јавну
делатност
школе,
наставници –
водитељи
секција,
библиотекар.

Годишњи извештај о раду школе

Начин
Време
реализације реализације
Јавни наступи у
складу са
годишњим
планом

Континуирано у
току школске
године и
наредних
школских година

Извештај о
реализацији
2016/17.
- Хор, драмска и
рецитаторска секција
са наставницима
узели учешће у
манифестацији
„Сунчана јесен
живота“.
- Реализоване
претпразничке
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Израдити грб школе
путем
школског
конкурса

Организовати
пријем и радионице
за родитеље и
будуће прваке као и
све ученике школе
„С ветром у
крилима“,
Радионице за
ученике школе,
позив за родитеље и
будуће прваке
„Необична
покривала за главу“
'' Изложба
техничких радова ,
кућних љубимаца и
вашар“,
''Маскенабал'',
''Спортски турнир''
/бивши ученици и
њихови родитељи
против садашњих/
Организовати
културно –
уметнички програм
поводом поласка у 1.
раз.
Израдити
атрактивне
позивнице за упис у
1. разред

Стручни актив
за развојно
планирање,
наставник
ликовног,
ученици,
учитељи
наставник
техничког,
наставник
биологије,
информатичар,
учитељи,
директор,
руководилац
драмске секције

Школски конкурс
са наградом

Прво
полугодиште
2016/17.

Радионице и
дружења, током
радне седмице са
плакатима и
објавом на сајту
и фејсбук
страници школе

Континуирано
током 2016/17.
/ пролеће, пред
Ускршње
празнике , Дан
школе, крајем
маја-турнир

Учитељи и
ученици 1.-4.
раз-реда

Приредба

Август,
септембар

ученици,
учитељи

Израда на
часовима
ликовне културе

Фебруар, март

Годишњи извештај о раду школе

приредбе за крај
првог полугодишта у
Руми и подручним
одељењима.
- Реализоване
приредбе у Руми и
подручним
одељењима поводом
обележавања
школске славе Св.
Сава.
-Реализоване
приредбе за 8. март
Реализована
приредба у КЦ-у
поводом
обележавања 60
година рада школе.
-Реализоване
завршне приредбе
ученика млађег
узраста.
Није реализовано.

Реализовано:
- Маскенбал
реализован у оквиру
Дечије недеље;
- Змајада: „Са
ветром на крилима
другарства“,
почетком новембра,
учествовали ученици
са наставницима и
деца предшколских
група ПУ
„Полетарац“;
- Едукативни
пројекат „Направи
прави избор за
дугорочно здравље“;
- Песник Недељко
Попадић и
афористичар Раде
Ђерговић посетили
су нашу школу.
У Руми и подручним
одељењима
реализован је свечани
пријем првака првог
школског радног
дана.
Реализовано као и
претходних година.
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Уукључивање школе у националне, међународне и локалне развојне пројекте
„Професионална
оријентација на
прелазу у средњу
школу „ и
наставак
реализације
програма по
завршетку
пројекта
Учешће у
пројектима
везаним за
основно
образовање
одраслих у
складу са
конкурсима
Пријава и
учешће у
пројекту „Школа
без насиља „ и
„Безбедност на
интернету“
уколико буде
конкурса
Редовно праћење
конкурса за
пројекте из
делокруга
интересовања
школе на
интернету и у
другим
облицима
Реализација,
евалуација и
наставак
интеркултуралн
ог пројекта у
сарадњи са ЕХО
–„Забавна
библиотека за
све „
Укључивање у
међународни
пројекат
Фибоначи –
„Greenwave“Зелени талас –
Рука у тесту
Наставак
реализације
локалног
пројекта
подршке
ученицима са
тешкоћама
„Велико срце „

Тим за ПО,
наставници,
ученици

Радионице по
кроскурикуланом
моделу

Континуирано

Реализује се у складу
са планом.

Тим за ООО,
андрагошки
асистент,
директорка,
психолошкиња

Израда
конкурсне
документације

По конкурсима за
пројекте

Није било конкурса.

Тим за заштиту
ученика од
насиља,
наставници
ТИИО и
информатике и
ученици виших
разреда
Директор,
психолошкиња,
Тим за развојно
планирање

Израда
конкурсне
документације

По конкурсу од
2016/17.

Праћење на
интернету

континуирано

За сада још није
објављен конкурс.
Ученици се у склопу
наставе ТИИО и
информатике
образују у вези
безбедности на
интернету.
Конкурси се прате,
колеге се о
конкурсима
обавештавају преко
школске групе на
фејсбуку и на
огласној табли школе
у зборници.

Психолошкиња
,
библиотекарка,
учитељи и
наставници,
ученици,
педагошки
асистент,
директор
Наставници
ТИИО,
биологије и
стручно веће
разредне
наставе

Радионице, рад
библиотечке
секције,
активности
Ученичког
парламента,

Од октобра

Планиране
радионице,
реализација у складу
са планом
библиотекарке

Активности
предвиђене
пројектом

Од 2016/17.

Није реализовано

Директор,
координатор
ЦК,
психолошкиња

Реализација
боравка и
активности
предвиђених
пројектом

Континуирано

Пројекат „Велико
срце“ је настављен и
реализује се од
почетка школске
године.

Годишњи извештај о раду школе
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Учешће школе у
конкурсима који
ће бити
расписани на
локалном,
покрајинском,
републичком и
међународном
нивоу, а који ће
бити од
интереса за
школу

Директор,
стручни
сарадници и
наставници
заинтересовани
за учешће

Писање пројекта

Континуирано

Школа узима
учешће у свим
конкурсима за које
испуњава услове.

Укључивање родитеља/старатеља у рад школе
Промовисање
учешћа и
активног учешћа
родитеља у
Отвореним
данима школе
/једанпут
месечно/на
родитељским
састанцима и на
Савету
родитеља и
повезивање
учешћа
родитеља са
реализацијом
програма и
пројеката у
школи /нпр.
Професионалне
оријентације,
Школе без
насиља'',
“Великог срца“
и сл./-најмање 1
час/активност
месечно у
сваком циклусу
у који је
родитељ
активно
укључен
Повећање обима
и квалитета
сарадње са
родитељима у
оквиру тимова
за додатну
подршку и у
оквиру
превенције
„осипања“
ученика/полазни
ка-родитељи
учествују у
састанцима
тимова /

Стручна већа,
ОС,
психолошкиња
на Савету
родитеља

Презентације,
размена идеја са
родитељима,
прављење плана
активности
родитеља

Од септембра

Нема евалуационих
података, учешће
испланирано

Координатори
тимова за
додатну
подршку, Тим
за инклузију

Редовно
позивање и
информисање
родитеља,
размена и
сарадња са
родитељима

Континуирано

Размена са
родитељима у току,
резултати
делимично
адекватни

Годишњи извештај о раду школе
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најмање на 2/3
састанака/

Укључивање
родитеља у
акције уређења
школе, израде и
набавке
наставних
средстава,донац
ије, поклоне и
хуманитарне
акције- Акције
уређења школе
– фарбање
прозора
Добринци,
варење клупа,
припрема
простора за
матуру,
обогаћивање
фонда
библиотеке –
донације /књиге,
стрипови,
часописи, Берза
књига
Систематизовањ
е и повећање
облика рада у
оквиру
подизања
педагошко –
психолошких
компетенција
родитеља –један
облик у оквиру
сваког разреда

Директорка,
Савет
родитеља,
Школски
одбор,
наставници и
учитељи

Размена на
родитељским
састанцима и
Савету родитеља,
подела задужења
и организовање
активности

У складу са
годишњим
планом

Родитељи се увек
одазивају на позив
да помогну при
уређењу школе и
набављању
средстава.
- У Добринцима
родитељи помогли
поправку клупа и
столица.

Психолошкиња
, ОС

Радионице и
предавања за
родитеље:
1. разред –Улога
родитеља у
функцији
почетка
школовања/
Очекивања
ученика и
родитеља у 1.
разреду; Место и
функција
домаћих
задатака;
Евалуација
постигнућа у
првом разреду/
2. разред- Шта
родитељ треба да
зна да би учење
ученика било
успешније
5. разред –
Адолесцент и
породица
7,8. разред –
Оснаживање
родитеља за
подршку

У складу са
годишњим
планом

Радионице за први
разред:
–Улога родитеља у
функцији почетка
школовања;
- Очекивања
ученика и родитеља
у 1. разреду;
- Место и функција
домаћих задатака;
реализоване при
пријему првака и на
родитељским
састанацима у првом
полугодишту.
Радионица за други
разред
припремљена
/психолошкиње / договор о
реализацији са
учитељима у току.
Радионице везане за
спречавање насиља
реализоване за све у
оквиру пројекта „Не
окрећи главу„

наставници
ТИО и
информатике

Радионица за
родитеље
''Безбедност на
Интернету''

Годишњи извештај о раду школе
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ученицима у
оквиру ПО
1. и 5.
разред Улога
родитељ
ау
препозна
вањеу и
спречава
њу
насиља у
школи
Презентације и
предавања кроз
родитељске
састанке на
нивоу разреда 5-8

Позвати будуће
прваке и родитеље
на свечану
приредбу поводом
Дана школе у
Културном центру
(позивнице)

Учитељи,
ученици
,Комисија за
културну и
јавну делатност

Израда
позивница и
достављање на
кућну адресу

април

Реализовано,
израђене и
дистрибуиране
позивнице.

План сарадње и умрежавања са другим школама и установама
Одржавање
континуиране
сарадње
спортским
удружењима
учествовање
спортским
такмичењима
нивоу града
Учествовање
међушколским
такмичењима,
конкурсима,
смотрама и сл.

са
и
на
на

на

Дружења на нивоу
града (промоције,
концерти, изложбе,
прославе, вршњачке
посете
другој
школи).

Стручно веће
вештина,
наставници
физичког
васпитања,учит
ељи, Спортски
савез града
Водитељи
додатне
наставе и
секција
Наставници,
библиотекар,
управа школе,
радници школе,
ученици

Спортска
такмичења и
манифестације

Током школске
године према
утврђеном
календару школе
и међушколских
такмичења
(општинска,
регионална)

Ученици са
наставницама
физичког васпитања
узимају учешће и
остварују резултате
на свим спортским
такмичењима која се
реализују у складу
са календаром.

Праћење
конкурса и
учешће

Током школске
год.

Конкурси се прате,
ученици учествују и
учествоваће на
такмичењима.

Комисија за
културну и
јавну делатност
школе,
наставници СЈ,
ликовне
културе,
музичке
културе,
библиотекар,

Видети план
културне и јавне
делатности
школе

Током школске
године према
утврђеном
календару и
распореду
активности
предвиђених
Годишњим
планом рада
школе

Реализоване
вршњачке посете
другој школи.

Годишњи извештај о раду школе

58

учитељи,
ученици,
представници
локалне
заједнице, Тим
за ПО
Гостовања
са
пригодним
програмом
(Дом
старих,
Дечја
недеља, Центар за
социјални
рад,
Црвени
крст,
Ускршње радости)

Стручна већа
,комисија за
јавну и
културну
делатност

Видети план
културне и јавне
делатности
школе

Током школске
године

- Хор, драмска и
рецитаторска
секција са
наставницима узели
учешће у
манифестацији
„Сунчана јесен
живота“.

Објављивање
ученичких радова у
дечијим и другим
часописима
(„Невен“, „Витез“,
„Моћ природе“ ...
и школском листу
„Пролеће“.);
конкурси Градске
библиотеке

Наставници ,
библиотекар

Сарадња са
часописима и
библиотеком

Током школске
године

Хуманитарне акције
у школи и локалној
заједници, акције од
значаја за шире
окружење
(Екопроблеми и сл.)

Одељенске
старешине,
психолошкиња,
ученици,
родитељи ,
Савет родитеља

Деца-деци
(Дечија недеља),
сарадња са
локалним
хуманитарним
организацијама и
удружењима

Прама плану
акција на нивоу
општине и шире
попотреби

Израдити и послати
пригодне честитке
сарадницима
и
донаторима

Директор,
наставник
ликовне
културе,
библиотекар,
учитељи,
секретар школе

Израда и
дистрибуција

Пригодно (Нова
година и Божић,
8.март, јубилеји и
сл.)

Организовати
весела дружења са
предшколцима позвати их у госте

Учитељи и
ученици 1-4.
Разреда,
драмска
секција виших
разреда ,
наставници СЈ,
ТИИО,
биологије, „
Полетарац“

Активности
предвиђене
планом и
програмом

континуирано
током школске
године у складу
са планом

- Рад Б. Маричић
освојио награду на
конкурсу
Хуманитарног
фонда „Јасмине
Милошевић“ и
објављен на сајту
фонда и школском
сајту.
- Часопис „Пролеће“
објављен у априлу
при обележавању
Дана школе, садржи
разне ученичке
радове.
Традиционално је
почетком школске
године организовано
прикупљање
школског прибора,
одеће и обуће за
социјално угрожене
ученике.
Израђена
електронска
честитка за Нову
годину и Божић,
позивница за Дан
школе,
дистрибуирана
сарадницима и
донаторима.
Реализована
Змајада: „Са ветром
на крилима
другарства“,
почетком новембра,
учествовали
ученици са
наставницима и деца
предшколских група
ПУ „Полетарац“

Годишњи извештај о раду школе
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Обавештавати
локалну заједницу о
резултатима
ученика остварених
на такмичењима
путем средстава
јавног информисања (школски
лист „Пролеће“,
радио „Срем“,
„Сремска ТВ“,
школски сајт ...)
Презентација путем
интернет сајта и
фејсбук групе,
редовно ажурирање
сајта и фејсбук
групе школе,
оформити секцију
ученика

Наставници,
ученици,
библиотекар,
наставник
ликовне
културе,
директорка,
психолошкиња

Радио и ТВ
прилози

Током ове и
наредних
школских година

Ученички успеси се
оглашавју на
школском сајту и
школској групи на
фејсбуку, као и у
часопису „Пролеће“
у коме се приказују
збирно сви ученички
успеси закључно са
априлом текуће
године.

Информатичар,
психолошкиња,
наставници,
чланови групе,
библиотечка
секција

Реализација
предвиђених
активности

Током школске
године

Сајт и фејсбук група
се редовно
ажурирају.
Ученичка секција
није оформљена.

Организовање "Са
ветром у крилима"змајеви над градом
(такмичење у
изради и пуштању
змајева)

Техничка
секција

Обезбеђивање
материјала,
организација и
промоција
манифестације

Пролеће 2017.

Реализовано
почетком новембра
2016.

Сарадња са
Центром за
социјални рад у
оквиру пројектних
активности
Сарадња са Домом
здравља:
Превентивне
радионице за
ученике и
полазнике на теме
здравственопсихолошке
превенције (најмање
две радионице
годишње)

Директор,псих
олошкиња,
разредне
старешине

Размена и
потенцијална
сарадња

У складу са
пројектним
активностима

Директор,
психолошкиња,
андрагошки
асистент

Уговарање и
радионичке
активности

У складу са
годишњим
планом рада и
плановима рада
Дома здравља

Сарађујемо у
континуитету, у
складу са
пројектним
активностима.
Реализовано током
другог полугодишта.

Сарадња са
Полицијском
управом Рума у
реализацији
превентивних
радионица и у
оквиру реалних
сусрета ( ПО)најмање два облика
сарадње годишње
Сарадња у оквиру
реализације
програма
професионалне
оријентације –

Директор,
психолошкиња,
ОС

Сарадња и
радионичке
активности

У складу са
плановима школе
и ПУ

Реални сусрети
Тим за ПО

Годишњи извештај о раду школе

Континуирано у
складу са
годишњим
планом

Превентивне
радионице
раализоване

Реализовано током
другог полугодишта.
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реални сусрети у
складу са Берзом и
календаром услуга
ПО на локалу :
Дан девојчица
/дечака
Реални сусрети са
експертима
Реални сусрети –
посета предузећима
/јавна предузећа и
привреда/
Сарадња са
средњим школама и
МОШ на локалу –
реални сусрети,
организација акција
и стручног
усавршавања у
оквиру ПО
Сарадња са
Црвеним крстом –
Рума:
-Вршњачке
едукације у оквиру
превентивног рада,
пројектне
активности
(Промоција
хуманих вредности,
Борба против
трговине људима )
- одлазак на
колективни
опоравак ромских
ученика у
одмаралиште
Црвеног крста у
Баошиће – најмање
5 ученика годишње
Појачавање сарадње
са ромским
удружењима везано
за набавку
уџбеника, школског
прибора, опреме,
новогодишњих
пакетића и
умрежавање акција
са локалном
самоуправом и
Центром за
социјални рад
Организовање
систематске
сарадње са
вршњачким
едукаторима из
средњих школа
(Клуб Т СШ „
Бранко Радичевић“)

Директорка,
психолошкиња,
координатор
развојног тима

Реализација
радионице

Континуирано у
складу са планом

Ромски ученици
били на
колективном
опоравку у
одмаралишту
Црвеног крста.

Директорка,
педагошки
асистент

Сарадња и
договор

континуирано

Сарадња је
континуирана.

Психолошкиња
, тим за ПО,
OС

радионице

У складу са
договором

Годишњи извештај о раду школе
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ЕВАЛУАЦИЈА ПРИОРИТЕТА: ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА
Начини,
технике и
инструменти

Када?

2 одељења
1.разреда у
матичној школи
3 одељења у
старијим
разредима
По једно одељење
сваке године у
сва три циклуса
ООО

Увид у
документацију
Евиденција

Почетак
школске
године

психолог,
учитељи,
директор,
тим за
ООО

- У матичној школи
је уписан један први
разред.
- 5. разред два
одељења.
- 6. разред три
одељења.
- 7. разред два
одељења.
- 8. разред два
одељења.
- Сва три циклуса
ООО имају по два
одељења.

Број јавних
наступа

6 појављивања на
ТV-у, 6 пута –
учешће и
промоција на
радију, 5 у
локалним
новинама, 3 пута
учешће у
манифестацијама
на нивоу града

Писање
извештаја
Новински
чланци
Излагање на
школском
паноу

Током
школске
године,
крај
школске
године

Комисија
за
културну
делатност
школе,
ученици,
учитељи,
предметни
наставниц
и

Број и
задовољство
родитеља који
учествују у
активностима
школе

-50%

заинтересованх
ро-дитеља који се
одазивају на наше
радионице,
родитељи
позитивно
евалуирају
радионице
-10%
родитеља/35-40
родитеља/
учествује у
активностима у
оквиру
Отворених дана
школе
-родитељи
активно учествују
на 2/3 састанака
тимова за додатну
подршку
-реализује се
најмање 1 акција

Анкетни
упитник
Редовна
евиденција
 Евалуациони
попступци и
документација
радионица
Записници
тимова за
дод.подршку

На
полугоди
шту
Током
школске
године

ОС,
психолош
киња,
наставниц
и, Тим за
самовредн
овање,
учитељи

- Хор, драмска и
рецитаторска
секција са
наставницима узели
учешће у
манифестацији
„Сунчана јесен
живота“.
Приредба у КЦ-у за
Дан школе.
Директорка имала
два наступа на ТВу.
Остварено у складу
са планом.

Индикатори

Критеријуми

Број
новоуписаних
ученикa/полаз
ника

Годишњи извештај о раду школе

Ко?

Извештај о
реализацији
2016/17.

Нема коначних
података о
Отвореним данима
школе и осталим
активностима.
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годишње која
укључује 10 %
родитеља
-Расте оцена
сарадње са
школом у оквиру
анкетирања
родитеља
Број ученика
који
напуштају
школовање

Смањено

„осипање„ за 10%

Педагошка
документација
записници са
ОВ и НВ

Крај
школске
2015/16.
године

Број
информисаних
у широј
јавности

-Наш сајт
обогаћен новим и
актуелним
подацима за 50%
више (од
постојећих
података)
-Расте број особа
које прате сајт
школе -50 % више
у односу на
садашњи ниво
-увећати за 20%
број особа које
прате објаве у
ФБ групи школе
ПО на прелазу у
средњу школу
– укључено 50%
ученика и 40%
наставника
завршних разреда
-сарађује се са
најмање 6
институција
/појединаца у
реализацији
реалних сусрета
- најмање 25 %
ученика 8.разреда
укључено у
реализацију Дана
девојчица /дечака

Извештаји ,
записници са
састанака
Интернет

Током
школске
године

Обезбеђена
одрживост
пројеката у
којима је
школа

ЕХО –Забавна
библиотека за све
-обезбедити
годишњу
претплата за
Пол.забавник/дон
ације родитеља и
наставника/
-набавља се 50
нова наслова на
ромском и

Годишњи извештај о раду школе

Извештај тима
за ПО,
Дневници рада

ОС,
психолош
киња,
педагошки
асистент,
секретар
школе
Админист
ратори
сајта,
ученици,
психолош
киња

Смањено осипање
ученика

Тим за ПО

ПО – у складу са
планом и
критеријумима.

Крај
наставне
године
Евиденција
библиотеке
Панои и
фотографије
Документациј
а истраживања

Координат
орка и
библиотек
арка

- Школски сајт се
редовно обогаћује
новим садржајима.
Све релевантне
вести се објављују.
Сајт школе је
укупно имао преко
23.000 прегледа.
- Број чланова групе
на фејсбуку је
прешао 500.
- Израђена је и
редовно се ажурира
страница школе на
фејсбуку.

ЕХО –план
библиотеке
укључује наставак
активности
Простор библиотеке
проширен и у току
је ревизија књижног
фонда. По
завршетку ревизије
библиотеке
наставиће се са
реализацијом
активности у складу
са планом.
„Велико срце“
успешно реализује
своје активности. У
сарадњи са
разредним
старешинама,
педагошким
асистентом,
психологом и
директором смањује
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српском језику
годишње по
избору ученика и
наставника
-повећан број
ученика који
користе услуге
школске
библиотеке за 5%
у односу на
2014.г/ученика
Рома за 5%//јер
2014/15 није
реализовано –
штрајк/
-библиотека
реализује најмање
2 радионице
годишње везане
за
интеркултуралне
вредности
-ученици Роми 25% библиотечке
секције

се број изостанака
ученика Рома,али у
недовољном обиму

Документациј
а носиоца
пројекта,дневн
ици
рада,извештај
и ОС

Реализато
ри
пројекта
,ОС,Тим
за
инклузију,
Стручни
актив за
развојно
планирање

- Велико срце
-70% ученика из
нехигијенског
ромског насеља
учествује у
активностима
-Повећана
редовност
доласка ученика
Рома у школу за
10%,смањено
осипање за
10%,побољшање
постигнућа
ученика
Број нових
пројеката за
које је школа
конкурисала и
учествује у
њима

Један пројекат на
лок. новоу

Пројектна
документација
Извештаји

Током
школске
године

Број ученика
који учествују
а
такмичењима,
смотрама и
конкурсима

-број ученика
који учествују на
ликовним и
литерарним
смотрама и
конкурсима
повећан за 10%

Извештаји стр.
већа и
руководиоца
ваннаставних
активности

Током
школске
године

Број облика
вршњачке

-повећан број
вршњачких

Извештаји
тимова и ОС

Крај
наставне

Годишњи извештај о раду школе

Аутори,
директорк
а,
координат
ори, Тим
за стручно
усавршава
ње, Пед.
колегијум
Наставниц
и, стручна
већа,
Стручни
актив за
развојно
планирање

Реализује се.

Ученички
парламент

Ученици ОШ
„Душан Јерковић“

У складу са планом.
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едукације,
сарадње и
размене
/средње школе
и ОШ –ПО,
вршњачке
радионице ЦК,
Клуб
„Б.Радичевића
“

едукација,
сусрета, дружења
и акција за 10%

године

,руководи
лац
Дечијег
савеза, ОС

одржали предавање
ученицима и
запосленима о
штетности цигарета,
алкохола и кафе.

Развојни приоритет: Побољшање просторних услова и опремљености школе

и

развој људских ресурса кроз стручно усавршавање и напредовање у струци

Циљ:

Осавременити наставу побољшањем услова рада у кабинетима и учионицама, и подизањем
нивоа компетенција запослених кроз стручно усавршавање; оформити медијатеку у функцији
рационалнијег коришћења ресурса.

Задаци:
1. Опремити кабинете и учионице савременим наставним средствима и интернет везом
2. Рационално коришћење постојећих ресурса
3. Обука и усавршавање наставничког кадра у циљу унапређења компетенција / посебно за употребу
савремених наставних средстава/ и напредовања у струци-планирање и обезбеђивање средстава
4. Формирање медијатеке

Активности
Снимити постојеће
стање опремљености
школе наставном
техникомрасположивост,
употребљивост,
расход
Евидентирати
потребе предметних
наставника и
учитеља за
наставним
средствима,
стручном
литературом и
стручним
усавршавањем

Носиоци
задужења

Начин
реализације

Време
реализације

Пописна
комисија

Попис и анализа на
НВ

децембар 2016.
год.

Стручни актив
за развојно
планирање,
педагошки
колегијум,
стручна већа,
тим за Стр.
усавршавање

анкетирање

Континуирано

Годишњи извештај о раду школе

Извештај о
реализацији
2016/17.
Извршен попис.
Дотрајала,
застарела и
неисправна
средства су
евидентирана и
расходована.
Потребе
предметних
наставника и
учитеља су
евидентиране и
задовољене у
складу са
материјалним
могућностима
установе.
Набављени
пројектори и лап
топови, 5 сетова –
Добринци, Рума и
ООО. Штампач за
рачунводство и
набављена су 3
компјутера за
Руму.
Школа потражује
12 рачунара по
захтеву
Министарства
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Пратити понуде
савремених
наставних средстава
и стручне литературе
у каталозима

Наставник
техничког и
информатичко
г образовања
образовања,
директор,
информатичар,
Наставничко
веће

Праћење каталога

континуирано

Постављање плочица
на тераси и
степеништу у школи
у Руми

Директор,
локална
заједница,
општина

Набавка средстава,
радови

Током 2016/17.

Кречење школе у
Добринцима

Директор,
локална
заједница,
општина
Директор,
локална
заједница,
општина

Набавка средстава,
радови

Током 2016/17.

просвете РС због
укључивања у
АМРЕС мрежу.
Набављена 4
робота за потребе
наставе ТИО кроз
акцију
„Кодиграње“ у
оквиру Битке за
знање.
Каталози се
континуирано
прате.
Наставница
информатике,
енглеског језика и
један проф.
разредне наставе
посетили
Међународну
конференцију и
сајам „Нове
технологије у
образовању“ у
фебруару.
Сви материјални
радови су
укључени у
пројектну
документацију и
предати на конкурс
Канцеларије за
обнову и развој
РСрбије.
Пројекат у току

Набавка средстава,
радови

Током 2016/17.

Пројекат у току

Директор,
локална
заједница,
општина

Набавка средстава,
радови

Током 2016/17.

Директор,
локална
заједница,
општина
Директор,
локална
заједница,
општина

Набавка средстава,
радови

Током 2016/17.

Конкуришемо за
средства код
Покрајинског
секретаријата за
образовање –није
отворен конкурс у
2016/17.
Није одобрено

Набавка средстава,
радови

Током 2016/17.

Постављање
ламината у три
учионице у Руми
(кабинет за техничко,
ликовно и музичко) и
у четири учионице у
Добринцима
Опремање учионице
за будуће прваке
(клупе, столице)

Три климе са
уградњом
Замена столарије
(врата на
учионицама, 9 врата
у Руми и 4 врата у
Добринцима)
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Добринце урађена.
Чека се
реализација
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Повећати број
рачунара за 3

Директор,
донатори,
локална
заједница

Набавка дигиталних
материјала за рад са
ученицима са
тешкоћама ( ЦД-и,
програми и сл.)

Директор,
дефектолози

Набавка средстава,
тендери

До краја школске
године

Реализовано и
проширен захтев.

Сарадња са
школама за
ученике са
тешкоћама,
интернет
материјали

континуирано

Није урађено.

Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора
Анализирати ниво
компетенција
наставника и
стручних
сарадника
упитником ЗУОВ-а
за самопроцену у
циљу припреме
личних планова
професионалног
развоја и
планирања
стручног
усавршавањана
нивоу
школе,презентоват
и резултате на НВ

Тим за стручно
усавршавање

Анкета, обрада и
презентација
резултата

Август, септембар

Предвиђено за
аугуст 2017.
године - за израду
будућег плана стр.
усавршавања

Планирати стручно
усавршавање у
складу са
резултатима
анализе уз
поштовање
структуре
компетенција и
приоритета и уз
план који
омогућава
запосленима да у
току године
остваре 44 сата у
оквиру установе
и/или личног
стр.усавршавања и
100 бодова на
петогодишњем

Тим за стручно
усавршавање,
Педагошки
колегијум,
наставници,
стр. сарданици,
директор,
стручна већа

Упознавање НВ са
анализом,
презентације
везане за личне
планове,
портфолио,
правилник о
стручном
усавршавању и
стандарде
компетенција;
планирање

Август-септембар

Запослени
израдили и
предали личне
планове и планове
усавршавања у
оквиру стручних
актива и већа.
Планирано
стручно
усавршавање на
нивоу школе
омогућава
остваривање
потребног броја
сати и бодова. 82%
колега остварило
44 сата или више у
оквиру „интерног„
стручног
усавршавања . Око
половине, 20
бодова у оквиру
екстерног, али је
релевантан

Годишњи извештај о раду школе
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податак на
петогодишњем
нивоу.

нивоу кроз
одобрене обуке и
стр. скупове
У оквиру структуре
активности
стручног
усавршавања које
предузима
установа у оквиру
својих развојних
активности:
-одржати нјамање
15 угледних часова
годишње, од чега
најмање 1/3
укључује употребу
ИКТ
-реализовати
излагања са
анализом и
дискусијом са
стручних
усавршавања које
су запослени
похађали, а од
интереса су са стр.
већа или НВ презентовано
најмање 75%
похађаних
стручних
усавршавања
-креирати и
одржати најмање 1
радионицу или
интерактивну
интерну обуку на
основу стечених
знања и вештина у
вишесатном
трајању за
унапређење
компетенција
запослених у
сваком
полугодишту од
чега 1 мора бити
везана за

Тим за стручно
усавршавање,
Педагошки
колегијум,
наставници,
стр.сарданици,
директор,
стручна већа,
информатичар
и, стручно веће
одељења за
ученике са
тешкоћама

Годишњи извештај о раду школе

-у складу са
планом стручног
усавршавања и
личним плановима
стеручног
усавршавања

У складу са
годишњим планом

Стручно
усавршавање
планирано у
складу са
смерницама из
Развојног плана.
Реализација у
првом
полугодишту не
прати план у
потпуности –
видети Извештај о
реализацији
стручног
усавршавања.
Размотрити
реализацију на
педагошком
колегијуму и НВ.
- Реаализовано 10
угледних часова,
1/3 укључује
употребу ИКТ.
- Није реализовано
ниједно излагање
са одобрених
обука и скупова.
- Нису реализоване
радионице и
вишесатне обуке –
померено за
наредну годину.
-Реализована једна
презентација уз
употребу ИКТстручно веће
разредне наставе.
-Нису реализована
3 приказа
милтимедијалних
садржаја.
-Реализоване
стручне посете и
сарадња са ШОСО
/директорка и
дефектолози /.
Није реализована
посета модел
школи за
инклузију.
-Реализована или
су у реализацији
сва предвиђена
истраживања
образовно –
васпитне праксе.
- Аплицирано за
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унапређење
дигиталних
компетенција
- приказ књиге,
приручника,
стручног чланка,
часописа и
дидактичког
материјала из
области
образовања и
васпитања –
презентација један годишње по
стручном већунајмање 50% уз
употребу
дигиталних
средстава
-приказ блога,
сајта, поста, аплета,
друштвених мрежа
и осталих
мултимедијалних
садржаја - најмање
3 годишње/100% уз
употребу
дигиталне
технологије/
- публиковање
стручних радова,
ауторства и
коауторства књиге,
приручника,
мултимедијалних
садржаја,
наставних

пројекте на нивоу
локала, покрајне и
републике – део
реализован, а за
део се чека
реализација /не
зависи од школе –
видети извештај о
стручном
усавршавању у
делу о
пројектима/.
- Обесмишљен
Актив наставника
за одељења са
тешкоћама – не
постоје више
одељења за
ученике са
тешкоћама.

средстава-у складу
са личним
плановима проф.
развоја
-стручне посете и
студијска путовања
–стручна посета
модел школи за
инклузију /»Соња
Маринковић» Нови
Сад/, стручна

Годишњи извештај о раду школе
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посета ШОСО
«Р.Поповић» -Ср.
Митровица и
ШОСО «Милан
Петровић« Нови
Сад - најмање једна
посета годишње
- остваривање
истраживања које
доприноси
унапређењу и
афирмацији
образовно
васпитног процесанајмање 1
истраживање
образовно –
васпитне праксе
годишње – акценат
на темама везаним
заподршку
ученицима,
употребу
дигиталних
средстава, наставни
процес и примену
наученог у оквиру
стр. усавршавања
-остваривање
пројеката образовно васпитног карактера
у установи у складу
са конкурсима и у
оквиру локалних
пројеката
/приоритетно
пројеката везаних за
инклузију, ООО,
заштиту ученика од
насиља и употребу
дигиталних садржаје
ако буде конкурса/

-организација
Актива наставника
у одељењима за
ученике са
тешкоћама на
нивоу града

Годишњи извештај о раду школе
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У оквиру
планирања и
реализације обука
по одобреним
програмима обука
и стручних
скупова:
-планирање и
реализација обука
тако да сваки
запослени може да
оствари 120
бодова у року 5
година, а у складу
са одређеним
компетенцијама и
припритетима
-обезбеђивање
средстава /обука
кроз сарадњу са
издавачким кућама,
Заводима,
локалном
самоуправом и
ДУР-омобезбедити
најмање 1 обуку
од 24 бода за све
запослене годишње
-обуке оје се
односе на
унапређење
компетенција за
употребу ИКТ –
најмање 50%
обука на
петогодишњем
нивоу

Стручна већа,
Тим за стручно
усавршавање,
Педагошки
колегијум,
психолошкиња

-планирање
„интерног„ и
„екстерног„
усавршавања на
нивоу стр. већа и
Пед. колегијума
на основу
двогодишњег
плана усклађеног
са Каталогом
одобрених обука
-обезбеђивање
средстава
-обезбеђивање
обука у функцији
остваривања
најмање 24 бода у
школској години кроз једну
тродневну обуку
или кроз једну
дводневну за
већину /све
наставнике и једну
једнодневну из
оквира К-1 /уже
стручна област/ по
избору наставника

У складу са
планом

Реализација у току
у складу са
планом.
Реализована
одобрена обука
„Форум театар у
функцији
разрешавања
конфликата„ - 16
бодова, 27
учесника .
Планирана и
обезбеђена
средства за још
једну обуку у току
године –
планирана за јесен
2017. године.
Планира се обука
из ИКТ за јесен
2017. године.

Вођење евиденције,
односно формирање
школске базе
података о
професионалном
статусу и стручном
усавршавању
наставника и
стручних сарадника

Стручна већа и
Тим за стручно
усавршавање

Разрада облика
базе:
- Разрада
табела
које води
тим за
стручно
усавршава
ње
- тромесечн
о
ажурурање
у сарадњи

Од октобра 2016. г

Постоје
недовољно
систематизоване
табеле везане за
лонгитудинално
праћење личног
стручног
усавршавања –
унапредити
лонгитудинално
праћење на
збирном школском
нивоу.

Годишњи извештај о раду школе
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-

са стр.
већима
Електронс
ка и
папирна
евиденција
/регистрат
ор стр.
усавршава
ња/

Обезбеђивање
средстава за
реализацију стручног
усавршавања
/одобрени програми
и стручни скупови/средства за најмање
24 сата годишње по
запосленом

Директор,
Школски
одбор

лобирање

континуирано

Осавременити
наставничку
библиотеку
(неуџбеничка
литература - најмање
10 наслова
неуџбеничке
литературе годишње,
набавка барем 1
стручног часописа у
складу са
финанасијама-у
складу са одлуком
локалне самоуправе у
школској години.
Набављаће се само
часописи неопходни
за рад рачуноводства
и секретара школе).
Посета Сајму књига
за заинтересоване
запослене у сарадњи
са Градском
библиотеком,
презентација
каталога са Сајма,
вредновање посете
Сајму књига у
оквиру стр.
усавршавања као
студијске посете

Стручна већа,
библиотекарка,
управа школе

Праћење нових
издања, снимање
потреба, набавка
средстава
лобирањем код
родитеља, ученика,
донатора, по
пројектима,
поклонима и
слично

континуирано

Директорка,
библиотекарка

Посете сајму

Континуирано од
2014/15. г.-октобар

Води се евиденција
о реализованим
облицима стручног
усавршавања –Тим
за стр.
усавршавање –
психолошкиња .
Постоји
евиденција и база
на републичком
нивоу – ажурира
се.
Средства ће бити
обезбеђена до
краја школске
године-део је
планиран ,а део
реализован кроз
пројекат „Не
окрећи главу“
.Средства
обезбеђена –
планира се обука
за јесен 2017.
Уложено 50.000
динара у набваку
нових издања за
библиотеку.
Набавља се
просветни преглед.

Ниједан запослени
ове године није
посетио Сајам у
сарадњи са
библиотеком
услед објективних
разлога.

Напредовање и стицање звања наставника и стручних сарадника
Упознати
наставнике,
стручне сараднике

Психолошкињ
а, секретар
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Презентација-по
потреби

По потреби

Није било потребе
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и директора са
делом Правилника
који се односи на
услове и поступак
напредовања и
стицања звањапрезентација на
НВ-пратити
евентуалне
промене и
прецизније
информације
Процена
остварености
услова и доказа за
стицање звања у
оквиру стручних
већа и
индивидуално

Стручна већа и
стручни
сарадници,Тим
за стручно
усавршавање,
директор,
Актив
стручних
сарадника

Активности
прописане
правилником

По потреби

Није било потребе

Планирање
напредовања и
стицања звања у
оквиру личних
планова проф.
развоја и на нивоу
школе

Тим за стручно
усавршавање,
стручна већа,
запослени,Тим
за израду
Годишњег
лана рада,
Педагошки
колегијум

Лична планирања

Од 2014/15. г.

Реализује се по
потреби у складу
са личним
плановима-нема у
овогодишњим
личним плановима.

Подршка
наставницима, стр.
сарадницима и
директору у
подизању нивоа
компетенција
потребних за
напредовање у
струци:
-компетенција за
ИКТ –о
рганизација
„интерних„ облика
стручних
усавршавања: по
1програм за обраду
текста, табеларна
израчунавања,
презентације,
облике коришћења

Информатичар
и, наставник
техничког и
информатичко
г образовања,
остали
наставници,
наставници
страних језика

Интерни облици
стручних
усавршавања,
сарадња са
наставницима
информатике и
страних језикарадионице

У складу са
планом стручног
усавршававања

Није реализовано.

Годишњи извештај о раду школе
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интернета
-компетенције
везане за
познавање страних
језика /енглески,
немачки /
ЕВАЛУАЦИЈА ПРИОРИТЕТА: Побољшање просторних услова и опремљености школе и развој
људских ресурса кроз стручно усавршавање и напредовање у струци
Индикатори

Критеријуми

Број
купљених
потребних
наставних
средства
/посебно
преносних и
стабилних
рачунара/
Обезбеђена
интернет веза
за све
учионице у
матичној
школи и
издвојеним
одељењима

70% планом
предвиђених
наставних
средстава и
помагала

80% учионица
има интернет
везу

Стручно
усавршавање
се планира и
реаализује у
складу са
предвиђеним
смерницама

-реализује се
80% облика
предвиђени
х
Годишњим
планом
-90%
запослених

Начини,
технике и
инструменти
Евиденција
инвентара

Када?

Ко?

Током
школске
године

Стручни актив
за развојно
планирање,
информатичар,
управа школe

Техничке
информације

По пројекту

Стручни актив
за развојно
планирање,
информатичар

Извештаји
Тима за
стручно
усавршавање
и задужене
особе испред
Пед.
колегијума,

Континуирано,
у складу са
планом Тима
за стр.
усавршавање

Тим за стручно
усавршавање,
психолошкиња,
Пед. колегијум
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Извештај о
реализацији
2016/17.
Реализовано

У плану је
обезбеђивање
интернета за
већи број
учионица у
матичној школи.
Школа у
Добринцима
има интернет
везу каблом у
кабинету и
једној
учионици.
Бежични
интернет се
користи
захваљујући
добијеном
лаптопу у свим
учионицама.
Школа у
Краљевцима
нема интернет,
планира се
увођеwе кроз
мрежу „Амрес“
или из
сопствених
средстава.
Реализује се у
складу са
могућностима и
планом.
Реализација не
прати план у
потпуности –
око 50 %
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Оформљена
је и ажурира
се школска
база података
о стручном
усавршавању
запослених

остварује
предвиђени
број сати
„интерног
стр.
усавршава
ња“
-80%
запослених
остварује
предвиђени
број бодова
кроз одобрене
програме и
стручне
скупове у
организацији
школе и фин.
средствима
школе и лок.
средине
-организовани
облици стр.
усавршавања
прате законске
оквире везане
за број сати
/бодова у
оквиру
компетенција и
приоритета / 16
по
компетенцији и
30 за
приоритете/
-стручно
усавршавање се
на годишњем
нивоу планира
у складу са
смерницама из
Развојног плана
-90%
База у
папирном и ел.
облику,
тромесечно се
ажурира

увид у
Годишњи
план рада –
план стр.
усавршавања,
лични
планови
проф. развоја

Извештаји
Тима за
стручно
усавршавање
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/интерно стр.
усавршавање/.
Планирано у
складу са
смерницама из
Развојног плана.
-82 %
запослених
остварило
„ибнтерних„ 44
сата
- Ове школске
године око
половина
запослених има
20 или више
„екстерних„
бодова – прати
се петогоишњи
ниво.
Проверити
регулативу
везану за
приоритете и
компетенције.

Од октобра
2016. до краја
године

Тим за стручно
усавршавање

Постоје
недовољно
систематизоване
табеле везане за
лонгитудинално
праћење личног
стручног
усавршавања –
унапредити
лонгитудинално
праћење на
збирном
школском
нивоу.
Води се
евиденција о
реализованим
облицима
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стручног
усавршавања –
Тим за стр.
усавршавање –
психолошкиња .
Постоји
евиденција и
база на
републичком
нивоу – ажурира
се.
Реализовано

Стручна
литература
набављена у
предвиђеном
броју и
структури
планираној
Год. планом
и
наставницима
„на дохват
руке“
Реализовани
предвиђени
облици
подршке у
оквиру
стручног
усавршавања
у функцији
напредовања
у струци и
стицања
звања
Запослени
аплицирали
за звања
предвиђена
правилником

10 нових
наслова
годишње у
„наставничком„
делу
библиотеке

Евиденција
библиотеке

Током
школске
године

Библиотекарка,
наставници

Облици
усавршавања
везани за
страни језик и
ИКТ у складу
са Планом стр.
усавршавања

Евиденција о
стр.
усавршавању

У складу са
планом
стручног
усавршавања

Тим за стр.
усавршавање

Нема
заинтересованих
за напредовање
у струци.

У наредних 5
година 10%
запослених
стекло услове и
аплицирало за
звање

Од школске
2015/16.г

Тим за стручно
усавршавање,
управа школе

Нема
заинтересованих
за напредовање
у струци.

Формирана
медијатека,
задужена
особа за
медијатеку

Одређен
простор,
наставна
средства
пописана и на
располагању
наставницима

Евиденција
Тима за
стручно
усавршавање,
секретара,
стручних
већа,
портфолији
запослених
Извештај о
раду
медијатеке и
списак
инвентара

Од школске
2016 /17.
године

Медијатекар,
управа школе,
директор

Није
формирана, не
постоји особа
задужена за
медијатеку.
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САМОВРЕДНОВАЊЕ
КЉУЧНА ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА
ФОРМИРАЊЕ ТИМА
Тим за самовредновање чини: Нада Петровић - директор; Слађана Пауновић координатор; АнитаТопаловић; Драгана Плавшић; Милош Комленац; Леа Ланцученик; Драгица Гагић- савет родитеља; Драгана Косановић - школски одбор
Због одласка једног члана тима за самовредновање, наставника Ивана Никачев у
тим је укључен андрагошки асистент Милош Комленац. Координатор тима професор
Слађана Пауновић је имала следећа задужења: припрема, штампање и подела
упитника, обрада и анализирање упитника за наставнике за подручја вредновања
Школски развојни план и Обезбеђивање квалитета, рад на изради Акционог плана,
сређивање извештаја и комплетирање целокупног материјала, кординација са свим
члановима тима. Милош Комленац - андрагошки асистент је имао задужења:
обрада и анализирање упитника за наставнике за подручја вредновања, руковођење,
израда уводног дела, рад и обрада текста на компјутеру, консултације са осталим
члановима тима и писање записника са састанака тима, рад на изради акционог плана и
комплетирање целокупног материјала. Драгана Плавшић-професор разредне наставе
је имала задужења: обрада и анализирање упитника за наставнике за подручје
вредновања, организација рада школе, консултације са осталим члановима тима и
писање записника са састанака тима, рад на изради акционог плана. Анита Топаловић
- професор информатике и рачунарства је имала задужења: обрада и анализирање
упитника за наставнике за подручје вредновања, организација рада школе, рад и обрада
текста на компјутеру, консултације са осталим члановима тима и писање записника са
састанака тима, рад на изради акционог плана. Нада Петровић - директор школе имала
је задужења: техничка подршка и штампање анкета, презентовање извештаја члановима
Савета родитеља и Школском одбору.
ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
На првом састанку тима за самовредновање разматране су све потенцијалне
кључне области и на основу чињенице да је област Ресурси, била последња коју је тим
обрадио а у развојном смислу тим је као најадекватнију изабрао област Руковођење,
организација и обезбеђивање квалитета, односно овој области дао приоритет.
Тим за самовредновање је након консултација са директором школе најпре
сагледао своје активности за унапређење тимског рада и комуникације међу члановима
тима, реализацију својих задатака, као и могућности да процењује квалитет свога рада
и рада школе, одреди јаке и слабе стране, као и значај резултата истраживања у
будућем развоју школе.
Наша очекивања су да након завршеног процеса самовредновања дамо предлоге
за унапређење рада школе, процеса наставе и израду акционог плана.
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Почетак рада тима за самовредновање на овој области је био 03.03.2011. године
када је одржан први радни састанак, на коме је изабрана
област Руковођење,организација и обезбеђивање квалитета као последња кључна
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област самовредновања у првом циклусу рада. Ово је такође био први радни договор
тима, на коме су подељени задаци око израде анкета и прикупљања доказа.
Тим је одредио датуме следећих консултација за:
23.08.2016. године
13. 09.2016.године
09. 11. 2016.године
09. 03. 2017.године
07. 06. 2017.године
Као крајни рок за завршетак рада на овој кључној области предвиђен је крај јуна
2017. године.
УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА
1. Наставници
2. Административна служба
3. Правна служба
ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА
Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања

Технике

Инструменти

1. Анкетирање

Упитник за наставнике – Руковођење, Обезбеђивање квалитета, Чек листаШколски развојни план

2. Интервјуисање

Индивидуални разговори са наставницима

3. Посматрање

Наставни процес

4. Анализирање
документације

Школски развојни план, Годишњи план рада школе,
правилници,записници, Школски програм, Годишњи извештај о раду
школе, план стручног усавршавања руководећег кадра

Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
Показатељи:
-Професионалне компетенције
-Способност руковођења
У оквиру овог подручја вредновања дате су анкете члановима Школског одбора
и запосленима у школи.
Анкету за чланове Школског одбора радило је осам од девет чланова одбора јер
се један члан изјаснио као некомпетентан за било какво анкетирање како је тек
именован у Школски одбор те нема увид у досадашњи рад установе.
Анализом анкете и сумирањем резултата дошло се до следећих података:
Сви анкетирани слажу се да су тврдње које се односе на директора школе важне и
веома важне у области руковођења.
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Код степена присутности тврдње сви анкетирани су се сложили да су све
тврдње присутне у већој мери и у потпуности.
Анализа анкете за запослене у школи
Анкетирано је 34 наставника и анализом се дошло до следећих резултата:
- Запослени у школи у већој мери сматрају да су све тврдње важне и врло важне за
способност руковођења.
- Сви анкетирани се у већој мери слажо да директор својим радом и понашањем служи
за пример запосленима у школи, доприноси афирмацији и угледу школе, захтева
одговорност и радну дисциплину, правовремено информише запослене, поставља јасне
и прецизне захтеве који доприносе ефикасности рада школе, усмерава и усклађује рад
стручних органа школе, сарађује са родитљима и са другим организацијама, као и да
обезбеђује маркетинг школе.
Процентуално нешто слабији резултати су добијени по питањима развијања поверења,
уважавања различитог мишљења и обезбеђивања добре комуникације као и на
питањима:





успешног решавања конфликтних ситуација;
мотивације запослених на професионални однос према раду;
промовисања, подстицања и организације тимског рада;
подстицања и подржавања стручног усавршавања наставника;

Како на ова питања већина анкетираних сматра да је потпуно присутно или је присутно
у већој мери а само 2,9% или један од анкетираних сматра да су наведене тврдње
присутне у мањој мери, сматрамо да су овако добијени резултати врло добри, те на
основу могућих извора доказа ( план стручног усавршавања руководећег кадра и
извештаји о реализацији, евиденција реализованих активности руководећег кадра,
записници и белешке) и спроведених анкета доносимо следеће описе нивоа
остварености:
Професионалне компетенције
Опис нивоа остварености – ниво 3
Руководилац поседује у већпј мери професионална знања и организационе
способности. Редовно се усавршава у области руковођеа и организације. О њаговим
стручним усавршавањима у школи постоји план рада, извештај о реализацији и друга
евиденција. Својим радом и понашањем служи за пример свима у школи и доприноси
угледу
школе.
Способност руковођења
Опис нивоа остварености – ниво 3
Руководилац развија поверење, мотивише и организује тимски рад. Омогућава и
подржава перманентно стучно усавршавање наставника. Развија самокритичност и
одговорност и захтева испуњавање радних обавеза. Уважава различита мишљења и
обезбеђује комуникацију засновану на међусобној сарадњи и поштовању. Конфликтне
ситуације успешно превазилази самостално или са сарадницима. Правовремено и
адекватно информише све заинтересоване за унапређење живота и рада школе. Развија
међусобну сарадњу са родитељима, сарађује са Школским одбором у функцији развоја
напретка школе, сарађује са другим школама, организацијама, локалном, заједницом.
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Обезбеђује услове за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу рада
школе. Обезбеђује редовну и благовремену презентацију школе.
Анкета за запослене у школи:
ВАЖНО
1

% 2 % 3 %

4

ТАЧНО
%

2
5,9

0,0 2 5,9 30 88,2

2 5,9

0,0 3 8,8 29 85,3

2 5,9

0,0 3 8,8 29 85,3

2 5,9 1 2,9 3 8,8 28 82,4

2 5,9

0,0 2 5,9 30 88,2

2 5,9

0,0 5 14,7 27 79,4

2 5,9

0,0 4 11,8 28 82,4

2 5,9

0,0 4 11,8 28 82,4

2 5,9

0,0 6 17,6 26 76,5

2 5,9

0,0 5 14,7 27 79,4

2 5,9 1 2,9 6 17,6 25 73,5

2 5,9

0,0 6 17,6 26 76,5

2 5,9

0,0 8 23,5 24 70,6

2 5,9 1 2,9 3 8,8 28 82,4
2 5,9
0,0 4 11,8 28 82,4
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ТВРДЊА/ИСКАЗ
1. Директор својим радом
и понашањем служи за
пример запосленима у
школи.
2. Доприноси афирмацији
и угледу школе
3. Развија поверење,
уважава различита
мишљења и обезбеђује
добру комуникацију.
4. Конфликтне ситуације
успешно превазилази
5. Спреман је да преузме
одговорност у доношењу
одлука.
6. Захтева одговорност и
радну дисциплину
7. Правовремено
информише запослене.
8. Поставља јасне,
прецизне захтеве који
доприносе ефикасности
рада школе.
9. Мотивише запослене на
професионални однос
према раду.
10. Усмерава и усклађује
рад стручних органа
школе.
11. Промовише, подстиче
и огранизује тимски рад.
12. Подстиче и подржава
стручно усавршавање
наставника.
13. Ствара услове за
учешће ученика у
одлучивању о
организацији и животу
школе.
14. Сарађује са
родитељима.
15. Сарађује са другим

1 % 2 %

3 %

4 %

1 2,9

0,0 7 20,6 26 76,5

1 2,9

0,0 4 11,8 29 85,3

1 2,9 1 2,9 10 29,4 22 64,7
1 2,9

0,0 10 29,4 23 67,6

1 2,9 1 2,9 5 14,7 27 79,4
1 2,9

0,0 12 35,3 21 61,8

1 2,9 1 2,9 4 11,8 29 85,3

1 2,9

0,0 7 20,6 26 76,5

1 2,9 2 5,9 11 32,4 20 58,8

1 2,9

0,0 11 32,4 22 64,7

2 5,9 1 2,9 14 41,2 17 50,0

1 2,9 3 8,8 4 11,8 26 76,5

1 2,9 1 2,9 7 20,6 25 73,5
1 2,9 1 2,9 6 17,6 26 76,5
1 2,9 1 2,9 6 17,6 26 76,5
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2

организацијама.
16. Обезбеђује маркетинг
0.0 4
28
11,8
82,4 школе.
1 2,9 1 2,9 5 14,7 27 79,4

5,9

Подручје вредновања: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Ниво остварености 3
Показатељи:
- Подела обавеза и задужења
- Организовање и координација рада у школи
Анкетом која је укључила 39 радника наше школе, а која се сматра једним од могућих
извора доказа при процесу самооцењивања руковођења, организације и обезбеђивања
квалитета рада школе, дошло се до следећих података:
1. Већина радника сматра веома битном или битном чињеницу да се тимови се
формирају на основу стручности, знања и способности чланова. Већина сматра
да у већој мери јесте тачно или у већој мери тачно.
2. Већина радника сматра јако битним да се обавезе и задужења радника
распоређују на основу стручности и способности радника, као и да обавезе и
задужења буду јасна и прецизна, што већина и сматра да у већој мери јесте
тачно или у већој мери тачно.
3. Такђе се веома битним сматра и да у школи постоји добра координација рада
одељењских старешина и стручне службе. Већина испитаника се слаже да је и то
тачно и у већој мери присутно, мада се одређени број радника изјаснио да
чињеница није тачна, тј да у већој мери није присутна.
4. Највећи проценат запослених сматра да је тачно да у школи се спроводи
самовредновање на основу утврђених критеријума
Анкета за запослене у школи:
ВАЖНО
1

1

%

2 %

3 %

4 %

2,6 2 5,1 11 28,2 25 64,1

1 2,6 6 15,4 10 25,6 22 56,4
5 12,8 0

10 25,6 24 61,5

3 7,7 3 7,7 11 28,2 22 56,4

Годишњи извештај о раду школе

ТАЧНО
ТВРДЊА/ИСКАЗ

1 %

2 %

1. У школи се спроводи
самовредновање на
0
1 2,6
основу утврђених
критеријума.
2. Укључен/а сам у процес
1 2,6 11 28,2
самовредновања.
3. Водим евиденцију о
2,6 9 23,1
свом самовредновању.
1
4. Израђујем свој акциони
план за превазилажење
1 2,6 11 28,2
уочених слабости.

3 %

4 %

10 25,6 28 71,8

9 23,1 18 46,2
12 30,8 17 43,6
15 38,5 12 30,8

81

4 10,3 3 7,7 11 28,2 21 53,8

1 2,6 0

8 20,5 30 76,9

0

0

7 17,9 32 82,1

0

1 2,6 6 15,4 32 82,1

0

3 7,7 15 38,5 21 53,8

0

0

0

2 5,1 9 23,1 28 71,8

8 20,5 31 79,5

1 2,6 1 2,6 13 33,3 24 61,5

0

2 5,1 11 28,2 26 66,7

0

2 5,1 9 23,1 28 71,8

0

1 2,6 6 15,4 32 82,1

5. Пратим ефекте
предузетих корака у
1
оквиру свог акционог
плана.
6. . Обавезе и задужења се
распоређују запосленима
3
на основу стручности,
знања и способности
7. Обавезе и задужења су
јасни, прецизни,
правовремени и
1
доприносе ефикасности
рада школе
8. Тимови се формирају на
основу стручности, знања 1
и способности чланова.
9. Ефективност и
ефикасност рада у тиму се 2
мотивише и стимулише.
10.Правилном расподелом
послова обезбеђује се
0
ефикасност рада школе
11. У школи се прати
ефективност и ефикасност 2
сваког запосленог.
12. Школа има прецизно
прописане критеријуме за
4
похваљивање и
награђивање запослених.
13. Прописани
критеријуми за
похваљивање и
4
награђивање се
примењују.
14. У школи постоји добра
координација рада
0
стручних и других органа.
15. У школи постоји добра
координација рада
0
одељењских старешина и
стручне службе.

2,6 8 20,5 17 43,6 13 33,3

7,7 2 5,1 15 38,5 19 48,7

2,6 2 5,1 10 25,6 26 66,7

2,6 6 15,4 15 38,5 17 43,6

5,1 11 28,2 11 28,2 15 38,5

4 10,3 16 41,0 19 48,7

5,1 6 15,4 17 43,6 14 35,9

10,3 9 23,1 17 43,6 9 23,1

10,3 12 30,8 9 23.1 14 35,9

4 10,3 18 46,2 17 43,6

1 2,6 16 41,0 22 56,4

Подручје вредновања:ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
Показатељи:
Структура и садржај Школског развојног плана
Ниво остварености 4
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Школски Развојни план садржи све потребне елементе: податке из анализе стања,
мисију и визију, циљеве, задатке,активности и начин евалуације. Развојни план донет
је за период од три године. У развојном плану се препознају специфичности и
вредности које се у школи негују. Препознаје се јасна визија развоја. Дат је
реалистичан преглед стања и онога што је школа до сада урадила. Приоритетне обласи
квалитета које су разрађене у плану проистичу из процене стања у школи. Развојни
циљеви су разрађени тако да се јасно види промена која се жели остварити и начин на
који ће се она остварити ко и то ко ће имати користи од те промене. План активности за
сваку годину је разрађен тако да су јасно одређени кораци, носиоци активности и време
реализације. Постоји план вредновања у коме су дефинисани одговарајући показатељи
промена, начин, време и носиоци промена. Развојни план је усвојен на Наставничком
већу и Школском одбору, о чему постоји документација.
Реализација Школског развојног плана
Ниво остварености 3
Реализација ШРП-а се делимично одвија у складу са планом, 50% показатеља је
рализовано. Одступања од плана нису агументована у анексима развојног плана. У
реализацији је укључен довољан број особа из различитих интересних група,најмање
50% колектива. Ради се тимски. Праћење реализације и информисање свих интересних
група о реализацији је редовно и континуирано са повратном информацијом.
Планирани резултати су делимично остварени(50%). Подаци о реализацији се редовно
прикупљају и документују.
Предлог за акциони план: Појачати сарадњу са свим интересним групама,
представницима локалне самоуправе и Министарством Просвете ради реализације
постављених циљева и активности.
Ефекти реализације
Ниво остварености 3
Постигнути ефекти су у великој мери усаглашени са очекиваним. Видљиве су
промене у квалитету рада школе. Остварене промене иницирају нове циљеве и
активности. Процес развоја се наставља и повећава се број наставника и представника
локалне
самоуправе
који
су
заинтересовани
за
развој
школе.
Предлог за акциони пан: Унапредити квалитет тимског рада.
Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
Показатељи:
Самовредновање
Ефикасност и ефективност рада
Самовредновање
Ниво остварености 4
У оквиру овог подручја вредновања упитник је радило 39 наставника. Анализом анкете
и
сумирањем
резултата
дошло
се
до
следећих
података:
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Већина наставника сматра да је тачно у великој мери да се у школи спроводи
самовредновање по утврђеним критеријумима, плански и редовно. На основу
самовредновања редовно се процењује квалитет рада школе и о томе постоји
евиденција. Добијени резултати самовредновања се анализирају и на основу утврђених
приоритета се израђује акциони план који је усмерен на отклањање постојећих
слабости. Предузимају се конкретне активности за унапређење рада школе. На основу
спроведене анкете може се закључити да су запослени задовољни процесом
самовредновања у школи. Анкетом је утврђено да сви наставници не воде у довољној
мери евиденцију о свом личном самовредновању, и не прате ефекте предузетих корака.
Наствници сматрају да је важно или врло важно да се спроводи процес самовредновања
у
школи
као
и
процес
свог
личног
вредновања.
Предлог за акциони пан: Побољшати и појачати процес личног самовредновања
запослених. Израђивање свог акциони план за превазилажење уочених слабости
Ефикасност и ефективност рада
Ниво остварености 3
Анкетирани наставници сматрају да је тачно и у великој мери тачно да се тимови
у школи формирају на основу стручности, знања и способности.
Постоји подељено мишљење у вези стимулисања и мотивисња сваког запосленог
за рад у тиму. Део анкетираних сматра да је у у великој мери тачно или у потпуности
тачно да се рад у тиму мотивише и стимулише, док други мањи део сматра да је у
мањој мери тачна или у потпуности нетачна чињеница да се рад у тиму мотивише и
стимулише. Већи део анкетираних сматра да сеу школи прати ефективност и
ефикасност сваког запосленог као и да се постигнути резултати нализирају.
У школи не постоје јасно прописани критеријуми за доделу похвала и награда
запосленима за остварене резултате.
Предлог за акциони пан: Донети прецизне критеријуме за похваљивање и
награђивање запослених.
Упитник за запослене у школи:
ВАЖНО
1

1

%

2 %

3 %

4 %

2,6 2 5,1 11 28,2 25 64,1

1 2,6 6 15,4 10 25,6 22 56,4
5 12,8 0

10 25,6 24 61,5

3 7,7 3 7,7 11 28,2 22 56,4

4 10,3 3 7,7 11 28,2 21 53,8

Годишњи извештај о раду школе

ТАЧНО
ТВРДЊА/ИСКАЗ

1 %

1. У школи се спроводи
самовредновање на
0
основу утврђених
критеријума.
2. Укључен/а сам у процес
1
самовредновања.
3. Водим евиденцију о
свом самовредновању.
1
4. Израђујем свој акциони
план за превазилажење
1
уочених слабости.
5. Пратим ефекте
предузетих корака у
1
оквиру свог акционог
плана.

2 %

3 %

4 %

1 2,6 10 25,6 28 71,8

2,6 11 28,2 9 23,1 18 46,2
2,6 9 23,1 12 30,8 17 43,6
2,6 11 28,2 15 38,5 12 30,8

2,6 8 20,5 17 43,6 13 33,3
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1 2,6 0

8 20,5 30 76,9

0

0

7 17,9 32 82,1

0

1 2,6 6 15,4 32 82,1

0

3 7,7 15 38,5 21 53,8

0

0

0

2 5,1 9 23,1 28 71,8

8 20,5 31 79,5

1 2,6 1 2,6 13 33,3 24 61,5

0

2 5,1 11 28,2 26 66,7

0

2 5,1 9 23,1 28 71,8

0

1 2,6 6 15,4 32 82,1

6. . Обавезе и задужења се
распоређују запосленима
3
на основу стручности,
знања и способности
7. Обавезе и задужења су
јасни, прецизни,
правовремени и
1
доприносе ефикасности
рада школе
8. Тимови се формирају на
основу стручности, знања 1
и способности чланова.
9. Ефективност и
ефикасност рада у тиму се 2
мотивише и стимулише.
10.Правилном расподелом
послова обезбеђује се
0
ефикасност рада школе
11. У школи се прати
ефективност и ефикасност 2
сваког запосленог.
12. Школа има прецизно
прописане критеријуме за
4
похваљивање и
награђивање запослених.
13. Прописани
критеријуми за
похваљивање и
4
награђивање се
примењују.
14. У школи постоји добра
координација рада
0
стручних и других органа.
15. У школи постоји добра
координација рада
0
одељењских старешина и
стручне службе.

7,7 2 5,1 15 38,5 19 48,7

2,6 2 5,1 10 25,6 26 66,7

2,6 6 15,4 15 38,5 17 43,6

5,1 11 28,2 11 28,2 15 38,5

4 10,3 16 41,0 19 48,7

5,1 6 15,4 17 43,6 14 35,9

10,3 9 23,1 17 43,6 9 23,1

10,3 12 30,8 9 23.1 14 35,9

4 10,3 18 46,2 17 43,6

1 2,6 16 41,0 22 56,4

1 - нетачно/није присутно
2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - у већој мери тачно/присутно
4 - тачно/присутно у
потпуности
Подручје вредновања: ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
ТВРДЊА/ИСКАЗ
У развојном плану се препознају специфичности средине и вреедности које се у
њој негују.
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123 4
*
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Дат је преглед тренутног стања у школи.
Развојни циљеви указују на промену која се жели остварити.
Дефинисан је начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план
активности).
У плану активности разрађени су кораци, носиоци активности и време
реализације.
Дефинисани су мерљиви показатељи промена.
Реализација се одвија у складу са планом.
Одступања од плана су аргументована и документована анексима развојног
плана.
План се реализује тимски са особама из различитих интересних група.
Информисање свих интересних група о реализацији плана је редовно и
документовано (води се евиденција о томе).
Ефекти реализације су усаглашени са очекивањима.
Реализацијом плана остварени су и евидентирани и други позитивни ефекти
који нису очекивани.
Видљиве су промене у квалитету наставе и учења.
Материјална средства се ефикасно користе у функцији наставе и учења.
На основу остварених промена иницирају се нови циљеви и активности.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Показатељ: Реализација Школског развојног плана
- Појачати сарадњу са свим интересним групама, представницима локалне
самоуправе и Министарством Просвете и Спорта ради реализације постављених
циљева и активности
Показатељ: Ефекти реализације
- Унапредити квалитет тимског рада у школи
Показатељ: Самовредновање
- Побољшати и појачати процес личног самовредновања запослених
Показатељ: Ефикасност и ефективност рада
- Донети прецизне критеријуме за похваљивање и награђивање запослених

I.

Акциони план –за школску 2017/2018.годину
Постигнуће ученика
КАКО?
a. Квалитет учења (чек листе за родитеље, ученике и наставнике)
b. Мотивисаност ученика (чек листа за ученике и наставнике)
c. Вредности код ученика (чек листе за ученике нижих и виших разреда, и
за наставнике нижих и виших разреда)

Праћењем постигнућа ученика на свим кварталима по предметима и разредима
II. Самовредновање:
-Побољшати комуникацију међу члановима тима.
Годишњи извештај о раду школе
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КАКО? Редовнијим састајањем уз обавезно присуство свих чланова (заказивати
састанке и истакнути на огласној табли).
-Најавити раније материјалне потребе тима ( копирање,...) ради истраживања.
КАКО? Задужити члана тима.

Педагошки колегијум
У саставу усклађеном са конституисањем стручних већа и актива Колегијум је
одржао 5 састанака на којима се бавио:
 Конституисање Педагошког колегијума за школску 2016/2017. годину
 Израда годишњег плана рада Колегијума, усвајање плана рада и задужења
чланова
 Разматрање предлога и усвајање ИОП-а у складу са предлогом тима за
инклузију
 Стручно усавршавање наставничког кадра, планирање и праћење у сарадњи
са тимом за стручно усавршавање
 Анализа остваривања програмских задатака из делокруга Колегијума
 Извештај о реализацији плана и програма стручног усавршавања
 Евалуација реализације инклузивног образовања
 Измене школског програма – новине у наставном плану и програму за пети
разред
 Изостанци ученика и напуштање образовања
 Конституисање Педагошког колегијума за школску 2017/18. годину
Сви закључци и препоруке Педагошког колегијума редовно су презентовани и на НВ,
као и кроз рад стручних већа за области предмета, тако да је ове године приметно јаче
повезивање ових органа школе.

Школски одбор
Школске 2016/2017. године Школски одбор је одржао 7 седница (6 седница + 1
седница новоизабраног Школског одбора). 19.4.2017. године истекао је
четворогодишњи мандат Школског одбора, тако да је ове школске године изабран
нови. Током овогодишњег рада разматрана су питања из делокруга рада Школског
одбора одређена законским актима и статутом школе:
 усвојени су Календар, извештаји о раду, Годишњи план рада школе и План
стручног усавршавања запослених
 чланови Школског одбора су упознати са Записником просветног инспектора о
припремљености установе за рад у школској 2016/17. години
 чланови су упознати са донетим Правилником о стручном усавршавању, као и
Правилником о вредновању стручног усавршавања
 обавештавање у вези подношења захтева школе за пружањем додатне подршке
ученицима са тешкоћама у развоју
 разматране су понуде за снабдевање кухиње за исхрану ученика
 разматране су информације везане за превоз ученика, набавку уџбеника, посебно
пројекат „Бесплатни уџбеници„ и организацију матурске вечери
 разматрана су питања награђивања ученика
 предлагање чланова комисије за попис имовине; попис имовине и усвајање
Годишњи извештај о раду школе
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извештаја Пописне комисије
усвајање финансијског извештаја и финансијског плана школе
редовно и континуирано разматрање безбедности ученика у школи
информисање о извршеним набавкама
разматрана су питања везана за организацију, извођење и реализацију
екскурзија, као и усвајање извештаја о реализацији екскурзија (једнодневних,
дводневних и наставе у природи)
разматрано је увођење ђачких униформи, односно размена мишљења о увођењу
униформи и спровођење анкете
прослава Светог Саве и Дана школе
разматрање извештаја о успеху ученика
разматрање извештаја о завршном рачуну
решавање о правима, обавезама и одговорностима директора, усвајање
извештаја о раду директора
решавање по приговорима запослених
текућа питања
Поред наведеног, Школски одбор се, због истека мандата и бирања нових
чланова Школског одбора, бавио и следећим:








разматрањем решења о разрешењу Школског одбора због истека мандата
избором нових чланова Школског одбора, избором председника и заменика
Школског одбора (тајним гласањем)
верификацијом мандата новог Школског одбора
разматрањем решења о именовању новог Школског одбора
разматрањем решења о именовању 2 члана Школског одбора из реда локалне
самоуправе
упознавањем чланова са одредбама пословника о раду Школског одбора

Школски одбор је током године редовно информисан о свим питањима од
значаја за рад школе како из домена материјално-техничких услова тако и васпитнообразовног процеса. Истичемо да је школски одбор радио ефикасно и рационално те да
је свака седница је била садржајно богата.

Савет родитеља
Током школске године Савет родитеља школе, сачињен од представника
родитеља сваког одељења, после почетног конституисања услед измене дела чланова
на релацији родитељи бивших осмих разреда - родитељи нових првих разреда радио је
континуирано и одржао 4 седнице. Реализовани су програмски садржаји предвиђени
Планом рада школе који обухватају:
 конституисање Савета родитеља, избор председника Савета, предлагање чланова
за Школски одбор
 упознавање са извештајем Школске управе Нови Сад – саветника о спољашњем
вредновању рада школе
 давање мишљења о предлогу Годишњег програма рада и Годишњег извештаја
 верификација чланова Савета по укидању 3 одељења ученика са тешкоћама у
развоју (број чланова смањен за 3)
 истек мандата Школског одбора – предлагање 3 нова члана, спровођење такног
гласање, пребројавање гласова и извештавање о резултатима
Годишњи извештај о раду школе
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 доношење одлуке о разрешењу три члана и предлог за именовање три нова члана
 нацрт одлуке – сагласности са верификацијом школе – проширење делатности
школе на пружање додатне подршке у образовању ученика и одраслих са
сметњама у развоју
 обука и тестирање запослених – послови безбедности и здравља на раду и
заштита од пожара
 континуирано разматрање спровођења мера безбедности у школи као и
извештаја надлежне општинске комисије
 отварање пристиглих понуда за осигурање ученика од незгода за школску
2016/17. годину
 разматрање информације о набавци уџбеника
 разматрање информација о организацији и току припремне наставе за полагање
завршних испита као и резултата на завршним испитима
 Савет родитеља је разматрао, предлагао и учествовао у решавању проблема
успеха и владања ученика/о чему је редовно информисан/, организовању свих
облика образовно-васпитног рада, ученика, спортских и других манифестација и
веома битних ствари као што је превоз ученика, исхрана, кућни ред школе,
матурске вечери осмог разреда и друго
 давао је мишљење о плану екскурзија и извештају о реализацији екскурзија као и
наставе у природи, разматрао понуде везане за екскурзије те вршио избор агенције
за извођење екскурзије
 упознавање са пројектима у којима школа учествује и давање мишљења
 учествовање у предлагању изборних предмета за школску 2017/18. године, а на
основу изјашњавања родитеља и ученика и у складу са Школским програмом

Директор школе
Као полазне основе за рад и извештај рада директора школе узети су документи:
Школски развојни план, Школски програм рада и Годишњи програм рада школе.
Реализација прописаних надлежности и одговорности, као и планираних послова биће
приказана кроз реализацију програма рада директора школе.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

НАПОМЕНА

Планирање и програмирање рада школе
-Организација рада школе на почетку другог
полугодишта школске 2016./17.године
-Организација рада школе после укидања
одељења ученика са тешкоћама у развоју
-Редован увид у записнике актива и
стручних већа, планови и реализација
-Организација рада тимова и већа за друго
полугодиште
Прикупљање података финансијске и
правне службе, договори, упућивање
-Набавке,
реализација
пројеката,
организација и финансијска реализација
стручног усавршавања запослених
- Набавка материјала за образовање (по
Годишњи извештај о раду школе
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Током
периода

целог

Март-јун

Током
периода

целог
и по

89

потреби: хамери, фломастери за беле табле,
копир папири и сл.)
-Набавка потребних средстава за хигијену у
сва три објекта
- Набавка канцеларијског материјала
-Набавка штампача за рачуноводство
(11.700,00динара)
-Набавка табли за кошеве – Краљевци
(32.580,00 динара)
-Набавка тракастих завеса за три учионице:
техничко, музичко, ликовно ( 45.722,54
динара)
-Реализација донације за уџбенике за прваке
у вредности од 90.000,00 динара ( Фриго
Жика)
-Реализација набавке уџбеника од стране
Општине Рума (бесплатни: близанци, тројке
исл.) у вредности од 360.000,00 динара
-Набавка пројектора у вредности од
56.000,00 динара по пројекту Покрајинског
секретаријата за образовање
-Израда идејног решења за ЕЕ санацију
објекта школе у Добринцима по пројекту од
стране Покрајинског секретаријата за
образовање у вредности од 150.000,00
динара

потреби

-јун
-јун
-фебруар

-јун

-мај
-мај,јун

Организационо-стручни послови
-Праћење васпитног рада школе и решавање
текућих активности ( дежурства, задужења јануар-јун
наставника у оквиру 40-то часовне радне
недеље, превоза ученика и слично)
Праћење рада помоћног
организација рада

особља

и -током
периода

Организација рада школе и активности :
-организација предавања (3) МУП-а по
пројекту- Безбедност деце
-организација прославе Св.Саве-у школи
-организација предавања „ Дан борбе
против пушења“ у организацији ДЗ Рума
-организација дружења Парламената школа
са темом „ Безбедност на интернету“
-организација и реализација радионица по
пројекту АДРЕ“ Реци не пушењу)
-организација јубилеја школе 60 година рада
и постојања са програмским активностима,
израдом јубиларног часописа, свечаном
приредбом и вечером за госте, израдом
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целог

-током јануара и
фебруара
-27.1.2017.
-1.2.2017.
-24.2.2017.

-ученици 1.и 5.раз
-ученици 8.раз
-реализација М.
Јездић

-током априла
-20.4.2017.
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билборда,
маркетингом
у
медијима
(писаним, ТВ...) и сл
-организација предавања „ Пубертет“
-организација представљања средњих школа
-организација и реализација екскурзија
ученика
-организација радионица „ Превенције
болести зависности и спречавање насиља у
породици“
-организација учешћа наших ученика на
1.школском такмичењу орача, вожња
трактора и сл. у пољопривредној школи у
Руми
-учествовање у организацији Матурске
вечери- ресторан Вулин
-подела сведочанстава
-организација завршног испита
-подела књижица

-4.5.2017.
-током маја
-током маја
-25.5.2017.
-2.6.2017.

-ученице 6.раз
-ученици 8.раз
-1,2,3,4,5.раз
-ученици 7.раз и
родитељи
-реализатори:
С.Пауновић,
Ј.Јовић

-5.6.2017.
-12.6.2017.
-14.-16.6.2017.
-28.6.2017.

-ученици 8.раз
-ученици 1.-7.раз

Педагошко-инструктивни и саветодавни рад
-Сарадња са родитељима / старатељима,
ученицима школе
-Заједнички родитељски састанак 8-их
разреда
-Праћење реализације часова редовне,
изборне и изабране наставе, као и
ваннаставних
активности,
допунске,
додатне...
-Пружање
помоћи
наставницима
и
учитељима у планирању и програмирању
рада

Годишњи извештај о раду школе
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-Посете часовима:
-током фебруара
План посете часовима који је сачињен и марта месеца
14.02.2017.године, реализован је на следећи
начин: од укупно 26 часова, 14 у другом
циклусу, 6 у првом циклусу и 6 у
Образовању одраслих. Од тога сам у првом
циклусу обишла и подручна одељења
Краљевце и Добринце. У Добринцима сам
присуствовала часу који је учитељица
Светлана Којић полагала пред комисијом за
стручни испит и лиценцу у 1-3 разреду
(21.2.2017.године).
Присуствовала сам и на 3 угледна часа:
биологија, ТИО и српски ј./енглески у
Образовању одраслих.
-март-април
Рад са приправницима и волонтерима:
Увођење у рад и праћење истог, као и
полагање за лиценцу: Ступар Зоран- -током
историја, Наташа Лазаревић-изабрани спорт периода
и Светлана Којић-учитељица за коју се чека
позив из Покрајине за испит.
Увођење приправника на стручној пракси у
рад и послато у Покрајину за испит-Жељана
Црнокрак-биологија
као
и
увођење
приправника-волонтера у рад-Драгослава
Бузаш-психолог

целог

Аналитичко-евалуативни рад
Анализа и праћење реализације Годишњег -током
рада школе, глобалних, оперативних и периода
месечних планова
Рад у Тиму за самовредновање рада школе
Рад у Тиму за Развојно планирање школе

целог

Рад у стручним и другим органима школе
Припремање
и Јануар-јун
вођење седница:
Наставничког
већа и састанака
запослених
(4
седнице)

6.2.2017., 31.3.2017., 2.6.2017., 21.6.2017.

Учешће
на Март -јун
седницама
Одељенског већа
(3 седнице)
Припремање,
Фебруар, април

30.3.2017., 1.6.2017., 20.6.2017.
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организација
и
учешће
на
састанцима
Савета родитеља
школе
(2
седнице)
Припремање,
организовање и
учешће
на
седницама
Школског одбора
школе
(3
седнице)
-Припремање,
организовање и
вођење састанака
тимова
и
комисија,
праћење
и
учешће у раду
тимова
-Припремање,
организовање и
вођење седница
Педагошког
колегијума, Тима
за
развојно
планирање, Тима
за насиље, Тима
за
самовредновање

Јануар,
фебруар,април

-током
периода

24.1.2017., 27.2.2017., 10.4.2017.

целог

Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним институцијама
-током периода, константно
Сарадња
са
Министарством
просвете и Школском
управом Нови Сад
-током периода
Присуство
Активима
директора са подручја
Општине
Рума
и
школске управе Нови
Сад
Стална
сарадња
са
Локалном самоуправом
и
Друштвеним
делатностима, Буџетом
Општине Рума поводом

-током целог периода и по потреби
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редовних послова и
набавки
везаних
за
унапређење квалитета
рада установе
Сарадња са просветном
инспекцијом
Константна сарадња са
актерима
школског
живота и сарадницима и
пријатељима школе и
то:

-током целог периода

- Црвени Крст Руме
(Дневни
боравак
пројекат)
-Национална служба за
запошљавање Рума и
Ср. Митровица ( ФООО)
-Домом Здравља Рума
(вакцинација, предавања
и сл.)
- Центром за социјални
рад
(координација
везана за ученике и
подршку,
реализација
пројеката)
Завичајним
музејом
(изложбе, радионице за
ученике)
- Културним центром
(пројекције
филмова,
представе, реализација
Дана школе-60 година,
јубилеј)
- Савезом спортова
(реализација
општинских и других
нивоа такмичења)
-Спортском халом Рума
(сарадња
на
општинском
нивоу
такмичења)
-Канцеларијом за Роме
(побољшање
услова
ученика)
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По
изради
пројектне
документације чека
се
конкурс
за
његову реализацију

Израда
пројекта Март, април-јун
документације
за
санацију столарије и
изолације објекта школе
у Добринцима, у оквиру
Пројекта
од
стране
Покрајинског
секретаријата
за
образовање у вредности
од 150.000,00динара

-следи
расписивање јавне
набавке које
објављује
Канцеларија за
јавна улагања

Сарадња са локалном Март, април-јун...
самоуправом на изради
Пројекта
реновирања
комплетне
школске
зграде у
Руми и сарадња са
Канцеларијом за јавна
улагања
Републике
Србије на реализацији
пројекта
Педагошка документација о раду школе
-Преглед и праћење -тромесечно
уредности
вођења
педагошке
-током целог
документације
периода
наставника,
одељенских
старешина,
педагошког
и
андрагошког
асистента,
библиотекарке
-Унапређивање
школске евиденције и
документације
-Увид
у
праћење
правне и финансијске
документације
Мере у случајевима повреде забрана

Није било
Предузете мере ради извршења налога просветног инспектора
Није било
Стручно усавршавање
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1. „
Форум
театар
у
функцији
превенције
насилног
понашања“,

Кат.бр.семинара
је 80, одобреног
од стране ЗУОВа.

-екстерно ( 16 бодова)
у оквиру Пројекта „Не окрећи главу“

14.6.-16.6.2017.

2. Обука
учесника на
-ОШ
завршном
испиту
на Д.Обрадовић“
Путинци
крају
основног
образовања
и
васпитањаПредседник
школске
комисије на
завршном
испиту

„

-екстерно ( 24 бода)

-екстерно ( 24 бода)

3. „Школа без
насиља“
УКУПНО:
интерно
-6 сати

-Присуство
угледним
часовима:
-биологија, ТИО,
корелација
српски/енглески
ОО
1.Пројекат
Покрајински
секретаријат за
образовање: „Лаптоп,пројектор“ набавка опреме за
ОО
2.ПројекатПокрајински
секретаријат за
образовање:
„Превенција раног
напуштања

64 бода

9.2.2017.

-15 сати
( реализован-56.231,00дин)

27.2.2017.

-15 сати

27.2.2017.

-15 сати

9.2.2017.

-15 сати
(реализован-150.000,00дин)

-март и даље

-10 сати
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формалног
образовања“програм
3. Пројекат-24.2.2017.
Покрајински
секретаријат за
образовање: „
Подршка
инклузивном
образовању“програм
4.
ПројекатПокрајински
секретаријат
за
образовање:
„
Израда
идејног
пројекта
за
енергетску
санацију“-техничка
документација
5.Сарадња
са
Канцеларијом
за
јавна улагања на
изради Пројекта за
реновирање
комплетне зграде
матичне школе у
Руми, Главна 270 –
учешће у изради
пројектне
апликације
6.Аплицирање за
пројекат „ Битка за
знање“, фонд Б92

-10 сати
реализовано-добили 5 мБот Робота ( 400е)

-током периода

-16 сати

-март

-6 сати

Рад
са
волонтерима,
приправницима (4)
Организација
општинских
такмичења (3)

Годишњи извештај о раду школе

97

-Председник
Удружења
професора физичке
културе општине
Рума
-Члан радне групе
за
израду
стратегије развоја
спорта
Општине
Рума
-Члан савета за
здравље Општине
Рума
-Члан Савета за
социјалну
политику Општине
Рума
-Члан радне групе
за
израду
Стратешког плана
за
социјалну
политику
са
припадајућим
планом за развој
социјалне заштите
Општине Рума за
период 2017-2021
године
-Учесник
у
реализацији
Пројекта
подстицања
социјалне
инклузије одраслих
са сметњама у
развоју
-Члан Комисије за
унапређење
Локалног акционог
плана
за
унапређење
положаја Рома

-од 25.01.2014.
-од
2015.

-5 сати

новембра

-од
фебруара -5 сати
2016.
-од
јула
2016.године
-5 сати
- од јула 2016.
-5 сати
-од 12.07.2016.
-5 сати
-од 6.6.2017.

УКУПНО:
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СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Психолошка служба
Остварујући предвиђени план и програм рада за школску 2016/2017. годину,
психолошка служба је с обзиром на промене током године модификовала планиране
активности у складу са текућим захтевима.
 У оквиру планирања и програмирања рада психолошкиња је у потпуности
реализовала све активности планиране Годишњим планом рада школе и
годишњим планом рада психолошке службе. У области послова планирања обим
рада службе је годинама веома висок услед интензивног учешћа психолога у
изради Школског програма, Годишњег плана рада, Школског развојног плана,
извештаја о раду школе, акционих планова везаних за ова документа као и
анекса, затим у оквиру самовредновања, инклузивног плана и плана стручног
усавршавања запослених. Током 2016/17. године психолог ја интензивно радила
у оквиру стручних већа за развојно планирање и развој школског програма и
ангажовала се и ван правилником о раду стручних сарадника предвиђених
облика учешћа у изради ових базичних школских докумената, посебно у оквиру
израде Годишњег плана рада школе и Годишњег извештаја. Тешкоће су се јавиле
једино везано за планирано учешће у планирању рада педагошког асистента
услед организације рада асистента и делимично у оквиру учешћа у формалним
облицима састанака тимова за додатну подршку /евалуација ИОП-а/, док су
неформални облици сарадње са члановима тимова били интензивни.
Психолошкиња је повремено учествовала и у планирању и реализацији рада
Ученичког парламента
и редовно размењивала идеје и предлоге са
координатором рада Парламента. Са библиотекарком сам договорила
реализацију наставка радионица проистеклих из интеркултуралног пројекта
«Забавна библиотека за све « /ЕХО/, а са директорком сам сарађивала на изради
два пројекта за конкурсе Покрајинског секретаријата за образовање/нису
одобрена средства/,а у току ове школске године завршена је реализација
прошлогодишњег пројекта
«Не окрећи главу «
у чијој изради
,реализацији,евалуацији и извештавању сам интензивно учествовала . Као
координатор тимова за ПО и стручно усавршавање задужена сам за планирање,
евалуацију и извештавање везано за активности из ових области.
 Праћење и вредновање образовно – васпитног рада реализовано је у складу са
планираним у највећем делу :
По потреби је оствариван увид у педагошку документацију наставника и дневнике
рада у циљу праћења формативног оцењивања у оквиру којег је и током прошле
године било несналажења и поједностављивања на уштрб квалитета – посебно у смислу
препоручених мера за напредак. Такође, смањени су ранији проблеми у бележењу
реализације програма ПО у 7, 8 разреду у оквиру кроскурикуларног модела тако да је
за наредну годину потребно поново посебно и јасно разрадити систем бележења и
документовања са реализаторима радионица на основу овогодишњег модела/предлог –
састанак тима за ПО и разредних већа 7 и 8 разреда у септембру 2017.г/.
Toком школске 2016/17. године психолошка служба је од новембра месеца
укључила у рад и психолошкињу Драгославу Бузаш као приправницу –волонтерку тако
да су психолошкиње присуствовале на 33 часа наставе /од претпрошле школске
године на Наставничком већу је договорено да у једном полугодишту наставу
планирано посећује психолошкиња, а у другом полугодишту директорка школе/ у циљу
вредновања и самовредновања – област квалитета: Настава и учење – стандарди
квалитета рада наставника; утврђивања разноврсности примене метода и техника у
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настави и евалуације кључне области ЕТОС – примене листе снимања атмосфере у
учионици. Психолошкиње су присуствовале и на 8 /од 10 реализованих / угледних
часова.
На основу протокола за снимање употребе различитих метода и техника рада
на часовима и ове године реализовано је истраживање/анализа на тему «Примена
различитих метода у настави у ОШ «Иво Лола Рибар» које је уз поређење са
резултатима од претходне школске године и размену, дискусију и анализу
презентовано на Наставничком већу у јуну месецу уз предлог да се у оквиру стручног
усавршавања /развојне активности школе/, а на основу Развојног плана у коме је на
основу прошлогодишње анализе препозната потреба обогаћивања у овом смеру сваке
године убаци и обрада неке нове технике или методе рада, те да се у оквиру угледних
часова инсистира на разноврсности метода и техника.
Кроз образац за посматрање и вредновање школског часа – област квалитета
Настава и учење који је саставни део протокола за снимање часа, задржали смо
паралелну процену од стране психолошкиње и самопроцену наставника као и
компарацију приликом анализе наставног часа у циљу подршке и освешћивања
наставника везано за вредновање и самовредновање наставе, а приликом анализе
послужили смо се и извештајем о спољашњем вредновању који се потпуно у овом
сегменту слаже са проценом психолошкиње, како ове тако и ранијих година.
 У оквиру праћења ефеката образовно-васпитног рада кроз успех и владање
ученика психолошкиње су радиле статистичке обраде и анализе квартално,
полугодишње и на крају наставне и школске године о којима је редовно
извештавано НВ. Посебно је на крају наставне и школске године «снимљено«
постигнуће ученика Рома, а компарација са претходним годинама у оквиру овог
лонгитудиналног истраживања школске праксе и постигнућа ће бити
презентована на НВ по завршетку школске године /септембар/октобар 2017.г/.
Такође су посебно праћени ученици са тешкоћама у развоју у функцији
планирања додатне подршке, али није рађена посебна анализа јер је ситуација
слична претходним годинама.
Праћење броја новоуписаних ученика и пројекције уписа за наредне године су
реадован део планирања будућности школе.
Као и сваке године праћено је интересовање ученика за рад у секцијама и у оквиру
додатне наставе, а посебно у циљу праћења и ограничења оптерећености ученика у
договору са наставницима и родитељима.
Током године није било потребе за израдом социометријских анализа, изузев
приликом формирања одељења петог разреда.
У оквиру тима за инклузију анализиране су психофизичке карактеристике
новоуписане генерације првака са становишта инклузије и додатне подршке.
Са ученицима осмог разреда урађено је истраживање професионалних
интересовања које је презентовано на НВ.
Консултације са наставницима у циљу евалуације и самоевалуације рада
наставника са ученицима и родитељима као и размена са наставницима о међусобној
сарадњи је била константна током године
Психолошкиње су учествовале у раду тимова за додатну подршку ученицима и
редовно су размењиване информације из оквира праћења и процене мера
индивидуализације и ИОП-а са наставницима, ОС и повремено са родитељима
/углавном кроз индивидуалне контакте у школи и приликом кућних посета /ромска
популација/. У наредној школској години потребно је подстаћи рад тимова у правцу
веће систематичности и редовније организације формалног састајања и размене.
У оквиру праћења и вредновања остварено је и учешће у праћењу реализације
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програма професионалне оријентације на прелазу у средњу школу психолошкиње су
остваривале увид у реализацију програма ООО кроз сарадњу са реализаторима овог
сегмента школског рада, а утисак је да је ове године потребно ангажовање
психолошкиња у оквиру реализације овог дела Школског програма било минимално, у
сваком случају значајно мање него при увођењу ООО у систем када су полазници и ОС
показивале много већу потребу за психолошком подршком. Вероватно да је потребу за
укључивањем психолошкиње смањио ангажман андрагошког асистента који је
повезивао све сегменте рада у оквиру ООО и осталих актера и аспеката рада у школи.
Што се тиче праћења реализације програма професионалне оријентације
/произашлог из истоименог пројекта/, психолошкиње су учествовале, организовале и
пратиле све активности као и реализовале реалне сусрете - у ПО акцији на локалу/
Сајам образовања.
Планирана сарадња са стручним већима и тимом за самовредновање на праћењу
остварености општих и посебних стандарда постигнућа је била минимална јер се
стручна већа нису адекватно снашла у овој теми те је неопходно разрадити подршку
стручним већима у овом сегменту .
Од предвиђених садржаја везаних за анализе и истраживања нису још обрађени и
презентовани резултати истраживања/анализе квалитет постигнућа ученика ромске
националности /обрада података се ради по окончању школске године и резултати ће
бити презентовани почетком 2017/18.г., као ни резултати анализе везане за
предиктивну ваљаност закључних оцена у односу на резултате на завршном испиту
/подаци везани за бодове по предметима ће психолошкињи бити достављени/ и биће
обрађени и презентовани по завршетку Годишњег извештаја и Годишњег плана рада/.
У оквиру пројекта „Не окрећи главу „ реализовано је истраживање везано за ставове
према насиљу ученика, наставника и родитеља наше школе, при чему је са ученицима
рађено иницијално као и евалуационо истраживање по реализацији педвиђених
радионица. Истраживање и предлог мера презентовала је приправница Д.Бузаш на НВ
уз дискусију и aнализу.
 Рад са наставницима је био константан и свакодневно се одвијао у оквиру
саветодавног рада, подршке и консултација везаних за ученике, одељења, рад са
родитељима/старатељима, планирање и креирање планова. Приправници и нови
чланови колектива су посебно добијали подршку у складу са исказаним
потребама.
Наставници који су учествовали у реализацији програма ПО за 7. и 8. разред
подржавани су разрадом радионичких сценарија, консултацијама о могућностима
уклапања у наставне планове предмета, модификација у овом смеру као и евалуацијом
реализације радионица кроз усмену размену.
Посебно је остваривана сарадња са ОС на свим предвиђеним плановима.
Редовно је давана повратна информација кроз размену о свим посећеним часовима
уз предлагање мера за унапређење.
Са делом заинтересованих наставника реализована је сарадња у оквиру припрема
угледних часова, а психолошкиња је припремала евалуационе материјале и
организиовала већину анализа после угледних часова.
Посебан део рада у 2016/17. г. чинило је подстицање наставника на тимско
функционисање у оквиру тимова за додатну подршку ученицима, рад на освешћивању
улоге ОС као координатора тимова као и повезивање тимова за додатну подршку, Тима
за инклузију и Педагошког колегијума у функционалну мрежу сарадње што је процес
који и у наредној години захтева даљи ангажман. Поново наводим и део једног ранијег
извештаја који осликава тешкоће са којима се суочавам у оквиру ове“мисије“ - Овај
ангажман почетком школске године делимично је схваћен и као притисак тако да је по
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неким добронамерним описима психолошкиња током организовања тимова за
додатну подршку и израде ИОП-а у постављеним роковима, облицима и садржајима
/квантитативним и квалитативним / била „најомраженија особа у школи“.
ОС првог и петог разреда информисане су о карактеристикама ученика и породица
битним за рад са њима,а по потреби су информисане и ОС и наставници и осталих
разреда
ОС су подршку добиле и у планирању ЧОС-а /предлог тема/, а потребна је јача
подршка и оснаживање наставника и ОС за јачање сарадње са родитељима ван школе –
кућне посете/ посебно потребно везано за ромску популацију/.
Приликом планирања стручног усавршавања снимила сам потребе наставника по
стручним већима и тимовима и објединила у оквиру плана стр.усавршавања.
Рад са децом, ученицима и полазницима одвијао се углавном у оквиру
планираних активности тако да је психолошкиња учествовала у пријему првака,
праћењу адаптације ученика 1. и 5. разреда као и новодошлих ученика током школске
године и пружала подршку у преавазилажењу адаптивних тешкоћа за поједине ученике
и у сарадњи са Центром за соц. рад/.
Кроз сарадњу са ученицима, родитељима и наставницима праћен је константно
развој и напредовање ученика и полазника, посебно ученика и полазника са тешкоћама
за које су примењене мере индивидуализације или ИОП. Заједно са тимовима за
додатну подршку психолошкиње су радиле на конципирању, праћењу и евалуацији
реализације ИОП-а и индивидуализација. Током рада са родитељима и ученицима са
тешкоћама презентован је и промовисан рад Дневног боравка и Библиотеке играчака.
Психолошкиње су испланирале уписне активности и реализовале испитивање
деце уписане у први разред и дале препоруке родитељима/старатељима и
наставницима.
Формирана су одељења петог разреда у складу са пед. псих. принципима и у
сарадњи са учитељима, ученицима и родитељима.
По потреби психолошкиње су током године обављала испитивања из оквира
психолошке дијагностике /углавном индивидуална/, а обављено је и групно испитивање
професионалних интересовања ученика осмог разреда. Редовно је у складу са
потребама и мишљењима родитеља, наставника и ученика обављан саветодавни рад са
ученицима, а посебно је подршка пружана ученицима Ромима који редовно дају
иницијативе готово за свакодневне контакте када нису обухваћени активностима у
оквиру „Великог срца“. Планирана сарадња са реализаторима програма „Велико срце„
није остварена у жељеном обиму услед заузетости другим активностима.
Психолошкиње су кроз организацију и реализацију програма ПО у 7. и 8. разреду
подржавале развој професионалне каријере ученика/видети извештај о реализацији
програма ПО/.
Пружање помоћи ученицима и групама у акцидентним кризама било је често у раду
током године, док је планирани рад у оквиру појачаног васпитног рада у складу са
законом психолошка служба обављала без официјелне ознаке „појачаног васпитног
рада“. Велики део рада био је у оквиру посредовања у конфликтима на реалцију
ученик –ученик/ици или ученик /ици –одрасли углавном на иницијативу учесника у
сукобу.
Психолошкиња је сарађивала и са руководиоцем Ученичког парламента. Креирала
је радионице и теме за ликовне и литерарне конкурсе везане за инклузију, толеранцију,
спречавање насиља, Конвенцију о дечијим правима и теме везане за соц. зрелост и
сексуалност које су реализоване у Дечијој недељи /15 радионица у Дечијој недељи /. Из
оквира посебних програма васп. обр. рада, а у оквиру ЧОС-а психолошкиње су
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реализовале и радионице везане за превенцију наркоманије /8. раз./ и болести
овисности /6. и 7. раз./, ХИВ и СИДУ /7. раз./ као и физичке и физиолошке промене и
психолошке задатке у адолесценцији /5,6. разред/, као и радионицу везану за појам и
карактеристике ширења гласина /6. раз./. У следећој школској години треба осмислити
и радионички програм везан за учење учења будући да је интересовање ученика
тадашњег 6. разреда пре две године било одлично, али је стајао проблем времена
реализације.
Психолошкиње су по потреби и у сарадњи са родитељима и наставницима
упућивале ученике у специјализоване установе и службе /Дом здравља, Центар за соц.
рад/


Рад са родитељима/старатељима

У складу са планираним активностима психолошкиње су током године константно
сарађивалe са родитељима /старатељима ученика и полазника адолесцената како у
оквиру прикупљања информација релевантних за упознавање, праћење и подршку
ученицима и полазницима, тако и у оквиру саветодавног рада са родитељима ученика
са тешкоћама или ученика/родитеља/ у акцидентној кризи доминантно кроз
идивидуални рад. Сарадња и саветодавни рад посебно су појачани у оквиру сарадње са
родитељима ученика који су вршили повреде правила понашања у школи, ученика који
се школују по ИОП-у и у оквиру индивидуализације, а посебно са родитељима из
осетљивих друштвених група, нарочито Ромима како у оквиру школе тако и у ромским
насељима. У оквиру сарадње са породицом потребно је посебно направити програм и
план сарадње са родитељима Ромима у циљу смањења броја изостанака ученика из
ове групе, у чему психолошкиња очекује константну сарадњу и подршку педагошке
асистенткиње. У оквиру групног психолошког образовања родитеља психолошкиње су
креиралe радионице за родитеље првог разреда које се односе на очекивања и страхове
родитеља, евалуацију постигнућа у првом разреду и место и функцију домаћих
задатака као и радионице за родитеље другог и трећњг разреда
на тему улоге
родитеља у учењу учења ученика . Радионице су реализоване у сарадњи са учитељима
1. разреда, а радионице за други разред реализовала је приправница Д.Бузаш. Креиране
радионице за трећи разред планиране су за реализацију наредне школске године као
наставак радионица из другог разреда.
Родитељи су ове године делимично укључени у реализацију програма ПО у 7. и 8.разреду и психолог је одржала само један планом предвиђен радионички родитељски
састанак у 8. разреду, али не и у 7. разреду, а није реализовано предвиђено предавање
о адолесценцији у 5. разреду као ни радионица – „Улога родитеља у запштити ученика
од насилништва“. Радионице и теме ће се наредне школске године реализовати тако да
ће обухватити и пропуштену групу родитеља.
Психолошкиња је по потреби учествовала у раду Савета родитеља у оквиру питања
која су претпостављала учешће.
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким и андрагошким
асистентом и пратиоцима ученика
Током године остварена је константна и интензивна сарадња са директором школе
у свим оквирима које су директорка и/или психолошкиње сматрале релевантним за
међусобну сарадњу и договор, а који су се тицали рада са ученицима, родитељима и
наставницима, организације рада школе и стручних органа, већа, тимова и комисија као
и сарадње са локалном самоуправом, медијима и сл. Сарадња је остварена и у оквиру
припреме и израде докумената, извештаја, прегледа, спискова и анализа који су се
дотицали рада психилошке службе.
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Од почетка наставне године психолошкиња је сарађивала и са библиотекарком
везано за активности библиотеке и Ученичког парламента, као и са андрагошким и
педагошким асистентом.
 Рад у стручним органима и тимовима
Током године, психолошкиње су редовно учествовале у раду Наставничког већа,
одељенских већа и Педагошког колегијума. У оквиру рада Наставничког већа
презентовани су резулати истраживања и анализа и психолошка служба се бавила и
осталим облицима стручног усавршавања наставника у оквиру установе, питањима
планирања и програмирања, организације рада тимова, већа и комисија и осталим
питањима образовно - васпитног рада из домена рада психолога.
Као и претходних година психолошка служба је израђивала Годишњи план рада и
Годишњи извештај о раду школе на основу релевантних прилога и кроз сарадњу са
осталим актерима. Током претходне школске године психолошкиња је радила у оквиру
стручних актива за развој Школског програма и за развојно планирање и заједно са
координаторком уобличила Акциони план реализације Развојног плана.
Током 2016/17. г психолошкиња је била кординатор Тима за ПО, као и коордиатор
Тима за стручно усавршавање. Поред наведеног психолошкиња је била и члан Тима за
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за инклузију и
стручних актива за развојно планирање и развој школског програма, као и Тима за
реализацију ООО. Поред наведеног психолошкиња је учествовала прилозима и
предлозима у планирању и реализацији рада стручних већа
и осталих тимова.
Психолошкиња приправница је учествовала у раду свих тимова којих је психолошкиња
члан или координатор.


Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе

Током године у циљу реализације плана и програма рада психолошкиња је
сарађивала са свим предвиђеним актерима на локалу и шире. Остварена је сарадња са
Домом здравља Рума/изабрани лекари ученика по потреби, посебно ученика са
тешкоћама и везано за сарадњу са интересорном комисијом, психолошкиња Дома
здравља као и у оквиру превентивних активности Дома здравља које су реализоване у
школи/. По потреби остваривана је Сарадња са центром за социјални рад/ученици у
хранитељским породицама, у вези ученика Рома и ученика за које је школа тражила
укључивање због занемарености као и једног ученика/полазника који је на
инсистирање Центра за Соц. рад премештен у нашу школу/такође, интензивно сам
сарађивала са Центром у вези свих ученика чија породична ситуација је захтевала
сарадњу овог типа. Посебна сарадња са МУП-ом изузев сарадње у оквиру
превентивних активности је била минимално потребна, а није било потребе за
сарадњом са судским инстанцама.
Психолошка служба организује учешће наших ученика у локалној ПО акцијеРумски сајам образовања.
Сарадња
је
редовно
остваривана
са
просветном
инспекторицом/по
потреби/,начелником друштвених, Црвеним крстом у организацији њихових акција у и
укључивању наших ученика као и ПУ „Полетарац /реални сусрети у оквиру ПО и
посете предшколаца ОШ/.
Психолошкиње ове године нису учествовале у раду Актива стручних сарадника Руме
јер је активност актива замрла, али су обављене консултације са колегиницама у циљу
активирања овог корисног тела. Психолошкиња је члан Друштва учитеља Руме,
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локалног Тима за ПО - није био активан у школској 2016/17.г. Чланство у Друштву
психолога ове године није обновљено јер школа није обновила преплату на
Психолошке новине, психолошкиња је члан Удружење за системску терапију и
системска решења Србије „Породични распоред” као и члан ISCA/ International
Systemic Constellation Association/, а у претходној школској години укључила се у
обуку у оквиру системске терапије /око 248 сати/ у оквиру личног стручног
усавршавања. У току наредне године психолошкиња ће личним средствима обновити
чланство у Друштву психолога Србије као и Савезу друштава психотерапеута Србије .


Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање

У оквиру вођења документације психолошкиња води дневник рада, одржава и
ажурира тестовну уписну документацију свих ученика и води белешке о психолошки
релевантнијим радовима са ученицима из оквира саветодавног рада у оквиру чега је
потребно систематичније бележење и формирање уређенијих картона /досијеа ученика
са којима радим.У све активности укључена је и приправница психолошкиња и
упозната са нормативима вођења документације .
Такође, води се документација о посећеним часовима /дневник рада психолога,
дневници рада и протоколи, као и о истраживањима и анализама при чему мислим да
је потребно прегледније и јасније средити постојеће документе, као и припреме за
различите активности предвиђене планом и програмом.
Сматрам да је потребно да у наредном периоду систематичније и прегледније водим
документацију о сопственом раду.
За рад се припремам на разноврсне начине и пратим писане и електронске садржаје
који могу бити извори идеја, размене, предлога и сл. везано за посао психолога. И овом
сегменту нужна је редовна и систематизована документација где видим неопходан
простор за побољшање.
Пратим Педагошки преглед/кад год сам у могућности јер школа прима само један
примерак који стиже директорици / и редовно користим интернет у свим активностима
и сарадњи, тако да информације од значаја за струку и професионални развој, као и
креирање сопствених активности сада углавном и налазим на интернету на
релевантним сајтовима, блоговима и у оквиру размене на друштвеним групама. Сајам
књига у организацији Градске библиотеке нисам посетила ове године јер се поклапао са
обуком из домена личног стручног усавршавања.
Што се тиче професионалног и личног усавршавања као најзначајније сегменте у
2016/17. години истичем укључивање у семинаре Породичног распореда Удружења за
системску терапију и системска решења Србије и Удруге за психолошко системску
дјелатност /Хрватска/ /248 сати / и укључивање у обуку Методе Росен у организацији
шведског Axelsons Gymnastika Institut-a/47 сати у 2016/17.г у Сарајеву и Београду.
Мислим да су оба ангажмана изузетно допринела развоју мојих професионалних
компетенција и бољем упознавању личних и социјалних капацитета.Посебно место
заузима учешће на петодневној међународној скупштини интернационалног удружења
системских констелатора /ISCA/ у Загребу која је имала едукативни карактер .
Поред до сада већ наведених облика стручног усавршавања, током године
психолошкиња је присуствовала на 6 угледних часова. Предвиђени угледни час који
је требало да реализујем са наставницом српског језика није реализован због других
обавеза /услед реорганизације везане за ученике и наставнике одељења са тешкоћама –
укинута током 2016/17.г/
У школској 2016/17. г. предвидела сам реализацију две радионице које су померене
за наредну школску годину. Предвиђена радионичка интерактивна обука са колегама
дефектолозима /тема сензибилизације за рад са ученицима са тешкоћама/ није
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реализована услед реорганизације и адаптације колега на нови систем рада и помера се
за наредну школску годину.
Од предвиђених 5 истраживања реализована су и презентована 3, а два су у току у
складу са планом и биће завршена и презентована почетком школске 2017/18.г. На НВсу презентована реализована истраживања везана за професионална интересовања
ученика 8 разреда, за употребу метода и техника у настави и ставове ученика
,наставника и родитеља наше школе према насиљу. Анализе предиктивне ваљаности
закључних оцена у односу на резултате завршног испита као и постигнућа ученика
Рома су у току и биће презентоване по обради резултата. У реализацију, обраду и
презентацију свих истраживања максимално је укључена и приправница.
Психолошкиња је са директорком писала два пројекта –за конкурс надлежног
Покрајинског секретаријата за које нисмо добили средства, а пројекат „ Не окрећи
главу „ реализован је уз максимално учешће психолошкиње у првом полугодишту
2016/17.г .
Организовани сам реалне сусрете за ученике у оквиру ПО, а нисам реализовала
организовање одласка ученика у инклузивну Библиотеку играчака.
У оквиру стручног усавршавања у школи у школској 2016/17.г. присуствовала сам
на 6 угледних часова, 1 презентацији, једној радионици, а спомињем и обуку главних
учесника у Завршном испиту на крају основног образовања /8 бодова /
Стручно усавршавање у оквиру развојних активности школе и личних активности
остварила сам кроз 82 сата у оквиру активности везаних за школу и кроз 295 сати
личног усавршавања у оквиру Породичног распореада и Росен метода.
Усавршавање кроз одобрене програме реализовала сам кроз дводневну обуку .
„Форум театар у функцији решавања конфликтних ситуација“ - 16 бодова ,кат.бр.80 ,а
8 бодова је везано за активности завршног испита у складу са прошлогодишњим
решењем надлежног министарства.
Остали послови
Током године, психолошкиње су се бавиле и осталим пословима као што су израде
текућих извештаја у разне сврхе, обавештења, штампањем и фотокопирањем
разноврсних материјала за школске потребе, заменама одсутних наставника и израдом
плана замена, вођењем базе глобалних и оперативних планова наставника, константним
консултовањем са секретаром школе по разним питањима школског живота везано за
законску регулативу и разним другим непредвиђеним пословима.
На претпрошлогодишњи: “Утисак психолошкиње је да је у колективу због сталних
промена и укључености психолошкиње у организацију већине активности и увођење
свих нових облика рада и законских решења, делимично погрешно перципирана и
доживљена улога психолошке службе у смислу контролне инстанце у истом обиму
као и сарадничке, те да је исувише истакнута организаторска улога психолога. Из тог
разлога сусрећем са „отпором„ колега који би се најбоље могао дефинисати цитирањем
колегинице „кад те видимо са неким папирима одмах помислимо шта ће сада да тражи
да се ради“. Овакав став се често рефлектује и у именовању фолдера које ми ел.
преносе и који у високом проценту у називу имају „за Биљу“, што рефлектује
имплицитан став да је тај део њиховог рада нешто што треба мени, а не њима. Сматрам
да у будућем планирању рада, постепено треба да модификујем и/или елиминишем
неке делове који више припадају пословима помоћника директора и јачи акценат
ставим на моју основну улогу –сараданичку и подржавајућу.. “додајем да мислим да је
током 2016/17. направљен помак у перцепцији психолога више као сарадника, а а мање
као контролне и организаторске инстанце, посебно захваљујући улози директорке
школе.
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Дефектолог
Као стручни сарадник дефектолог сам почела да радим почетком другог полугодишта
школске 2016/2017. на пола радног времена 50% норме. У овом периоду израдила сам
план рада стручног сарадника, за целу школску 2016/2017. годину, који је накнадно
инкорпориран у годишњи план рада школе.
У току овог полугодишта бавила сам се :
Планирање, програмирање, праћење и вредновање о.в. рада
Учествовала сам у изради плана и извештаја Тима за инклузивно образовање као и
састанцима тима чији сам уједно и координатор,учествовала у Тимовима за додатну
подршку ученика који наставу похађају по ИОП-у 2 као и ученика који наставу
похађају у кућним условима. Учествовала сам у изради ИОП-а за ученике за које је
постојала потреба, као и у изради педагошких профила ученика. Такође сам давала
савете и била подршка наставницима приликом израде ИОП-а.
Унапређивање о.в. рада и инструктивно- педагошки рад са наставницима
Помоћ наставницима у дидактичко – методичком осмишљавању рада са ученицима са
посебним потребама,сарадња са педагошким асистентом.
Рад са ученицима
Вршила опсервацију и дијагностиковање свих врста сметњи које изазивају проблеме у
учењу и постизању предвиђених образовних, васпитних и функционалних циљева код
ученика код којих је то било потребно.
Вршила корективни и саветодавни рад са ученицима који су након укидања одељења за
ученике са тешкоћама у развоју инкорпорирани у типична одељења наше школе,
ученицима који имају проблема у учењу и понашању, као и са ученицима са неким
обликом развојних поремећаја
Учествовала сам у изради педагошких профила деце којој је потребна додатна
подршка у образовању и васпитању ,као и у изради њихових ИОП-а и распореда часова
прилагођеног ИОП-у ученика.
Сарадња са родитељима односно старатељима
Бавила сам се пружањем подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно
ученицима са: тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју,
упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, протоколима о заштити деце,
односно ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за
правилан развој деце, пружањем подршке и помоћи родитељима у осмишљавању
слободног времена ученика, као и пружање информација у погледу специфичности
детета, саветодавни рад.
Рад са директором и стручним сарадницима
Остваривала сарадњу са директором, ПП службом на истраживању постојеће
васпитно- образовне, односно образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и
потреба установе и предлагање мера за унапређење.
Рад у стручним органима и тимовима
Учествовала сам активно у Тиму за инклузивно образовање, Педагошком колегијуму,
стручним већима школе, Одељенским већима, као и Наставничком већу.
Сарадња са надлежним установама организацијама, удржењима и јединицом
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локалне самоуправе
Остваривала сам по потреби сарадњу са следећим надлежним установама: Општином
Рума, Одељењем за друштвене делатности, Домом здравља Рума, Центром за социјални
рад, осталим школама на територији општине Рума, ИР комисијом, Дневним боравком
у Руми.
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Вођење евиденције о сопственом раду на годишњем нивоу (прављење плана рада и
давање извештаја о свом раду).
Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала који садржи
личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом дефектолога.
Стручно усавршавање на нивоу установе -дефектолог се стручно усавршава: праћењем
стручне литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и
васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног удружења
(Друштво дефектолога Србије), похађањем акредитованих семинара, учешћем на
конгресима,
конференцијама,
трибинама,
осмишљавањем
и
реализацијом
акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом
са другим дефектолозима и стручним сарадницима у образовању. У току ове школске
године због изузетно стресне ситуације у којој сам се нашла након укидања одељења за
ученике са тешкоћама у развоју и прилично конфузне ситуације по питању
организовања и уклапања посла стручног сарадника и кућне наставе коју радим нисам
одржала планирано предавање на Наставничком већу, као ни презентацију са семинара
који сам похађала те све то померам за наредну школску годину. У сарадњи са
корисницима и запосленима у Дневном боравку Рума одржала сам радионицу на тему
„Моја прича о посебним људима“.
Похађала сам оnline семинар , као и једнодневни семинар у ШОСО „Милан Петровић“
„ИКТ као АТ“. Ово ми је много помогло и сматрам да је изузетно важно како бих даље
могла да усмеравам родитеље које су то технике и начини да се детету обезбеди
приступачније образовање и да му се олакша свакодневни живот и комуникација.
Такође сам похађала семинар организован у нашој школи „Форум театар“ који може
бити од велике користи при решавању конфликта међу ученицима.

Школска библиотека
До петнаестог септембра 2016. године израђен је и предат:
- Извештај о раду библиотеке за школску 2015/2016.
- Извештај о раду Ученичког парламента за 2015/2016.
- Извештај о раду библиотечке секције за 2015/2016.
- План рада школског библиотекара за 2016/2017.
- План рада Ученичког парламента за 2016/2017.
- План рада библиотечке секције за 2016/2017.
У току месеца септембра присуствовала сам угледном часу који је одржан 26.
септембра у четвртом разреду, час енглеског језика, који је одржала Ивана Манчић.
Од важнијих активности у месецу септембру било је и присуствовање седници
Наставничког већа које је одржано у првој половини септембра.
Поред горе издвојених активности, у току овог месеца обављани су и редовни послови
као што је инвентарисање једног дела нових наслова књига, увођење свих корисника и
исписивање карте корисника, на основу чега у школи имамо 344 ученика и 47
запослених, што значи да школска библиотека има укупно 391 члана, затим дневно
вођење преузимања и враћања књига, израда месечног извештаја о коришћењу књига и
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сл.
У октобру и новембру реализују се радови на адаптацији простора школске библиотеке,
а активности се прилагођавају просторним условима.
У том периоду обављам послове на инвентарисању једног дела нових наслова књига,
рад на Летопису школе, попуњавање карте корисника, одржавам састанке Ученичког
парламента и сличне послове с обзиром да се рад обавља у зборници.
Након завршених радова, у децембру почиње рад на ревизији библиотечке грађе.
Ревизија се реализовала у оквиру комисије у чијем саставу су били: Весна Јуришић,
Гордана Комленац, Биљана Дугоњић, Мирослав Жилић и Марина Јездић. Осим чланова
комисије, у раду су учествовале Тамара Стојић и Светлана Којић.
Рад на ревизији је трајао до марта, а затим сам у наредном периоду радила на слагању
библиотечке грађе у складу са УДК системом.
У овој школској години редовно израђујем месечне извештаје о коришћењу књига, али
за месеце у којима је било изводљиво издавати књиге, обављам послове инвентарисања
књига, водим дневне евиденције преузимања и враћања књига, редовно одржавам
састанке Ученичког парламента и радим записнике, одржавам библиотечку секцију, у
циљу стручног усавршавања присуствујем наставничким већима и презентацијама
изнетим од стране колега, одржаним угледним часовима, присуствујем организованим
одласцима на биоскопске и позоришне представе, музеј, Геронтолошки центар,
Полетарац и слично.
Од осталих послова, свакодневно сам обављала сређивање картона корисника,
прегледање и евидентирање корисничких задужења, сређивање и враћање књига на
полице по УДК класификацији и остало што је предвиђено Планом рада библиотекара.

Библиотечка секција
Приликом планирања рада библиотечке секције полази се од општег програма развоја
школе, услова средине у којој школа ради и свих слободних активности које се
реализују у школи. Библиотечка секција попуњава слободно време оних ученика који
воле библиотеку и рад у њој и који у библиотеци виде извор знања.
У планирању рада полази се од њених програмских садржаја који су усклађени са
задацима слободних активности као делатности и са задацима наставних предмета.
Усклађују се општи задаци секције са задацима из годишњег програма рада школе и са
интересовањима и потребама ученика.
У току школске године дошло је до одступања од Плана рада библиотечке секције због
радова на реновирању и проширењу простора школске библиотеке. Радови су започети
у октобру и извођени наредних 2 месеца, тако да у том периоду није било просторних
услова за рад библиотечке секције.
Када су се радови завршили и када су се стекли просторни услови за рад, започета је
ревизија библиотечке грађе, али због обима који је био везан за ревизију и сам рад
секције био је коригован, а активности чланова усмерене и прилагођене тренутним
потребама. Због тога је рад ученика био усмерен на издвајање књига, исписивање карте
књига које су биле загубљене, класирање према врсти књижевног дела, слагање и
враћање на полице и слично.
И поред измењених услова рада, реализован је и део активности који је био предвиђен
Планом рада библиотечке секције, тако да су у току школске године реализовани
следећи садржаји:
-упис чланова;
-представљање програма рада секције;
-упознавање са књижном грађом и библиотечким пословањем;
-израда паноа у оквиру ,,Дечије недеље“;
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-упознавање са историјом настанка књиге и развојем библиотека;
-упознавање са деловима књиге и техником издавања и враћања књиге;
-вежбе у брзом проналажењу и враћању књиге;
-упознавање одређеног писца и његових дела;
-уређење простора школске библиотеке;
-учешће у остваривању програма културне и јавне делатности школе;
-посета културно уметничком догађају организованог од стране културне институције;
-анализа рада секције;
-предлог планa рада библиотечке секције за наредну школску годину.
У оквиру предложених мера било би потребно спровести анкету на основу које би се
добили подаци о садржајима за које су ученици заинтересовани, шта је њихов предлог
садражаја да би им рад секције био занимљив, али и применљив у васпитно образовном
систему.

Педагошкa aсистенткиња
На самом почетку школске 2016/17. године број ученика с којим радим повећао се
за два (два ученика IV2 разреда). Током првог полугодишта школске 2016/17. године
присуствовала сам наставничким, одељенским већима, тимовима, активима, разним
презентацијама, предавањима, радионицама и осталим састанцима.
Током свог рада консултовала сам се са директорицом, психологом, учитељима и
наставницима о даљем раду са децом и договарала се са учитељима и наставницима о
свом присуствовању на њиховим појединим часовима у циљу пружања подршке
ученицима.
У оквиру свог рада, пружала сам часове додатне и допунске образовне подршке, као и
пречасе у консултацији са наставницима и учитељима. Присуствовала сам појединим
часовима и учествовала на одређеним. У ситуацијама када ученици нису редовно
похађали наставу, одлазила сам на терен да бих разговарала са њиховим родитељима,
као и да бих пружила помоћ и подршку око редовнијег похађања наставе и сл., а све у
договору са колегама. Покушавала сам да се информишем о ученицима који су ван
земље или су се одселили, преко њихових рођака, комшија, познаника или самим
позивом.
Добијене информације преносила сам разредним старешинама, учитељима и
консултовала се са њима око предузимања наредних корака.
Када је за то било потребе, мењала сам колеге, а сви датуми замена написани су у
дневнику рада ПА. Уредно сам водила сву потребну документацију, водила сам свој
дневник рада, записивала шта сам радила, ком часу сам присуствовала, ком детету сам
пружала подршку, где и у чему сам учествовала и слично. Такође, припремала сам
планове рада, у договору са колегама.
Присуствовала сам и водила ученике на представе, приредбе, како у КЦ-у у Руми, тако
и у школи.
Сарађивала сам са колегиницама из дневног боравка ''Велико срце'', а сарадња се
огледала у консултацијама, договорима, присуствовањима разним активностима,
учешћем у појединим активностима; информисале смо једна другу о свим релевантним
сазнањима о ученицима са којима радимо, што нам је помагало у одређивању даљих
корака рада са ученицима. Такође, остварила сам одличну сарадњу са андрагошким
асистентом, заједно смо одлазили на терен у појединим ситуацијама и размењивали
информације од значаја за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка.
Свакодневно сам се консултовала са учитељима, наставницима, а по потреби, и са
психологом, дефектологом и директорицом. Осим са колегама, успешно сам сарађивала
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са родитељима ученика, а по потреби, сарађивала сам и са Општинском управом,
Центром за социјални рад, Црвеним крстом, у циљу обезбеђивања бољих услова за
живот и школовање деце. Такође, остварена је сарадња са УПВО Полетарац, њиховом
децом и васпитачима.
Од важнијих активности у школској 2016/17. години, издвајам присуствовање семинару
„Форум театар у функцији решавања конфликтних ситуација“ који је одржан у нашој
школи 10. и 11.09.2016. године.
20.10.2016. сам присуствовала додели сертификата за ПА у Крагујевцу, а 24.10.2016.
сам водила ученике VII2 на систематски преглед. У периоду 31.10.-03.11.2016. сам
мењала колеге из Добринаца који су били на рекреативној настави и тада сам радила са
ученицима II I IV разреда који нису отишли на рекреативну наставу. 04.11.2016. године
сам радила тест интелигенције и личности у Сремској Митровици, а 15.11.2016. сам
присуствовала конференцији педагошких асистената одржаној у Београду.
Оно што је ново, ради лакшег рада са децом, и још боље сарадње са колегама, је табела
рада педагошког асистента, коју сам у договору са директорицом добила. Табела стоји
на огласној табли и ту колеге уписују на ком часу им је потребан додатна помоћ ПА.
Табела је заснована на недељном плану рада.
Укупан број часова по разредима приказан је у следећој табели:
I II III IV V1 V2 VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VIII1 VIII2

Фебруар

5

12

12

13

5

3

5

4

10

3

1

1

0

Март

7

16

12

10

7

8

20

12

22

10

2

1

2

Април

2

16

11

13

9

12

29

9

26

9

2

7

2

Мај

9

11

16

18

5

8

18

0

30

8

0

6

4

Јун

2

1

3

8

0

1

12

2

11

5

0

0

0

У ситуацијама кад није било потребе да помажем наставницима, припремала сам
планове за следећи час, осмишљавала шта бих могла радити са децом, писала свој
дневник рада или се консултовала са колегама у вези деце којима пружам помоћ и
подршку.
Као и претходних школских година, и ове сам присуствовала полагању разредног
испита.
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Андрагошки асистент

Бр.

Извештај о реализацији
рада андрагошког асистента за 2016/2017. Годину
Садржај и облици рада
Време
Активности
реализације

1.

Сарадња са директором,
секретаром школе,
психологом, наставницимазапосленим у Другој
шанси- упознавање

Од 1.09.2016. А
касније
континуирано

2.

Презентација рада Друге
шансе

Септембар и
октобар 2016.

3.

Рад на документацији
основног образовања
одраслих: планови и
програми.

Континуирано

4.

Индентификациони подаци
полазника, упис полазника,
присутност полазника и
остала документација
везана за полазнике.
Израда распореда

Континуирано

6.

Праћење и организација
реализације наставе

Континуирано

7.

Посета часовима

Континуирано

5.
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Септембар

Организација рада,
праћење активности,
координација
активности;
евалуацијаполугодишња
Слањем mail-a
Црвеном крсту,
Нациoналној служби
запошљавања,
Центру за социјални
рад- свим општинама
Срема.
Плакатирање на за то
предвиђеним местимау јавним
институцијама и
јавним просторима на
територију града Руме.
Разговор са
полазницима и
наставницима, сарадња
са директором и
секретаром школе,
националном службом
за запошљавање С.
Митровица
Разговор са
полазницима, праћење
присутности полазника
Упознавање
наставника и
полазника са временом
реализације наставе
Информисање
полазника о времену и
начину реализације
наставе
Асистирање
наставницима и
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8.

Организација састанака
ради додатне подршке
полазницима основног
образовања одраслих

Континуирано

9.

Учешће у раду стручног
већа ООО

Континуирано

10.

Континуирано

11.

Присуствовање
наставничким већима
Сарадња са директором,
секретаром школе,
психологом, наставницима

12.

Теренски рад

Март, април,
мај. 2017.

13.

Рад на документацији
основног образовања
одраслих: планови и
програми.

Континуирано

14.

Индентификациони подаци
полазника, упис полазника,
присутност полазника и
остала документација
везана за полазнике.
Израда распореда

Континуирано

16.

Праћење и организација
реализације наставе

Континуирано

17.

Посета часовима

Континуирано

15.
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Јануар, април
2017.

помагање полазницима
у реализацији
образовног процеса.
Активности везане за
прикупљање
информација о
полазницима, да би
наставници били
упознати са
ситвуацијом сваког
појединачног
полазника
У складу са планом и
програмом рада и
реалним околностима
Вођење запиника,
присуство.
Организација рада,
праћење активности,
координација
активности;
евалуацијаполугодишња
Одласци на терен,
углавном Насеље Рома
и информисање људи о
основном образовању
одраслих
Разговор са
полазницима и
наставницима, сарадња
са директором и
секретаром школе,
националном службом
за запошљавање С.
Митровица
Разговор са
полазницима, праћење
присутности полазника
Упознавање
наставника и
полазника са временом
реализације наставе
Информисање
полазника о времену и
начину реализације
наставе
Асистирање
наставницима и
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18.

Организација састанака
ради додатне подршке
полазницима основног
образовања одраслих

Континуирано

19.

Завршни испит

14. 15. 16. Јуна
2017.
21. 22. 23. Август
2017.

помагање полазницима
у реализацији
образовног процеса.
Активности везане за
прикупљање
информација о
полазницима, да би
наставници били
упознати са
ситвуацијом сваког
појединачног
полазника
Присуство, помагање
полазницима у
разумевању задатака

Активности на реализацији стручном усавршавању наставника и
стручних сарадника и унапређењу васпитно – образовног рада - школска
2016/17. године
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању почетком 2016/2017.
школске године чланови тима за стручно усавршавање су испланирали активности
стручног усавршавања кроз 6 сегмената одређених правилником, тако да је извештај
конципиран по следећим сегментима:
1. Активности које предузима установа у оквиру својих развојних активности:
-Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом
-Стручна предавања, радионице, извештаји, прикази у школи
-Претплата на стручне часописе
-Остваривање истраживања, програма и пројеката
2. Обуке по одобреним програмима обуке и стручних скупова
3. Активности које предузима Министарство надлежно за послове образовања и
Заводи за унапређење образовања и васпитања и вредновања
4. Активности које остварују високошколске установе
5. Активности које се организују на међународном нивоу
6. Активности које предузима наставник и стручни сарадник у складу са личним
планом професионалног развоја
1. Активности које предузима установа у оквиру својих развојних активности.
1.1.У школској 2016/2017. години планирана је рализација 19 угледних
часова, а реализовано је 10 угледних часова /53%/ ,с тим што су измењени
структура и садржај реализације у односу на планирани ,а у складу са текућим
потребама.
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Одржан угледни час
( презиме и име
наставника/учитеља)
Милена Чолић/Гордана
Обрадовић

Наставна јединица ( тема)

Разред / датум

Корелација: Биљни и
животињски свет Србије

VIII1 / 8.12.2016.

Милена Чолић

Правилна исхрана

VII1 / 2.3.2017.

Пауновић Слађана

Роботика

VII1 / 24.3.2017.

Вујанић Бранка

Састављање модела
молекула, писање хемијских
формула

VII1 / 8.2.2017.

Ивана Манчић

Do you agree?

6-1, 19.9.2016.

Снежана Гојевић

А зашто он вежба

3. разред

Гордана Комленац и Љиљана
Брацановић

Анализа и илустрација
народне епске песме
„Почетак буне на дахије“

VIII
24.11.2016.

Љиљана Брацановић

Обједињавање покрета,игре
и звука

Наташа Лазаревић

Колут напред на косу
струњачу
Колут напред на косу
струњачу

Ирена Ивошевић и Бранка
Малић

Писано изражавање –радна
биграфија

Ружица Јовановић

НАПОМЕН
А:

VII
30.05.2017.
V

V
ООО, 23.03.2017.

Угледним часовима присуствовале су заинтересоване колеге и рађена је
дискусија као и евалуација у папирној форми (образац за посматрање и
вредновање школског часа (област квалитета Наставе и учење)).
Предлог Тима је да се часови који нису реализовани помере за следећу
школску годину.
1.2. Од предвиђених 5 презентација стручних књига, приручника, чланака,
часописа и осталих садржаја из области образовања и васпитања реализована је
1 - „Дисциплина у настави „ ,М,Марковић /02.11.2016. Наставничко веће /.
Од предвиђених 5 радионица и вишесатних интерних интерактивних обука
реализована је једна /накнадно испланирана /-„Изабери здраво –реци не пушењу „ –
сарадња са АДРА-ом..Што се тиче осталих радионица које су испланиране ,а нису
реализоване предлог тима је да се помере за наредну школску годину .
1.3. Услед недостатка финансијских средстава школа је током године била
претплаћена само на „Просветни преглед“.
1.4. Од предвиђених анализа истраживања психолошкиња је урадила анализе
успеха у одељењима на класификационим периодима и презентовала их на
наставничким већима. Такође, урађене су и следеће анализе и истраживања/све
предвиђене /:
-„Структура професионалних интересовања ученика осмих разреда“ (Б.Хавлек,
Б.Антонић, Д.Бузаш - Наставничко веће- 06.02.2017./
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-„Квалитет постигнућа ученика ромске националности“ (Б.Хавлек,Д.Бузаш –
презентовани резултати за 2015/16.г ,за 2016/17. год- обрада података на крају
школске године –презентација предвиђена за септембар или крај аугуста 2017.,
Наставничко веће).
-„Методе и облици рада у О.Ш. „Иво Лола Рибар“ у 2016/2017./Б.Хавлек
,Д.Бузаш / –презентовано на Наставничком већу у јуну 2017.г
-„Предиктивна ваљаност закључних оцена из релевантних предмета у односу на
резултате на завршном испиту“ –прикупљање података у току, презентација
следи у септембру 2017.г
-„Ставови ученика, родитеља и наставника према насиљу„ – презентовано на НВ
у јуну 2017.г /Б. Хавлек, Д. Бузаш/
Током ове школске године у школи је реализован локални пројекат „ Да учимо
заједно“ –дневни боравак за ромску и социјално угрожену децу.
Школа је конкурисала са два пројекта на конкурсу Покрајинског секретаријата
за образовање,прописе управу, националне мањине и заједице ,али ове године нисмо
добили тражена средства за реализацију. Током школске 2016/17. завршена је
реализација пројекта „Не окрећи главу“ који је укључивао и дводневну одобрену
обуку/Кат.број 80./ -Форум театар у функцији решавања конфликтних ситуација „
коју је похађало 27 колега,а обука је одржабна 30,31.08.2016.г . и високо је оцењена од
стране колега који су је похађали.
У школи је реализован пројекат ФФК Београд „ Направи избор за дугорочно
здравље „ ,као и локални пројекти везани за превенцију болести зависности у сарадњи
са Центром за соц.рад и локалном самоуправом ,а школа је сарађивала са локалном
самоуправом и на реализацији пројекта“ Активан распуст „ .Такође, реализован је и
пројекат превенције пушења кроз сарадњу са АДРА-ом. Такође сарађујемо са
пројектом МУП-а везаним за безбедност деце.
Школа је конкурисала и добила средства у оквиру пројекта Покрајинског
секретаријата за образовање за набавку опреме и набавили смо /у оквиру 56.000'/
пројектор за ООО ,а у оквиру пројекта истог секретаријата израдили смо пројектну
документацију за енергетску санацију школе у Добринцима .
Аплицирали сми и добили одобрење за комлетну санацију зграде матичне школе у
Руми у оквиру пројекта Канцеларије за јавна улагања владе РС . Чека се расписивање
јавне набавке са стане Канцеларије.
Сва такмичења и смотре реализоване су према Календару уз учешће наших
ученика и наставника, а доста сати стручног усавршавања наставници су реализовали
кроз организовање посета различитим манифестацијама на локалном нивоу као и кроз
реализацију спортских, културних и осталих догађаја.
На основу података прикупљених од стручних већа закључено је да 82%%
наставника и стручних сарадника у редовној настави и ООО има најмање 44 сата
стручног усавршавања у оквиру развојних активности и личних активности,те да је
потребно проверити податке за још 5 колега за које нам подаци недостају како би смо
имали потпуно прецизну слику. Мањи проблем се види код колега који су запослени
на одређено време па и регулатива није најјаснија на овом плану.
2. Обуке по одобреним програмима обука и стручних скупова
Што се тиче обука по одобреним програмима обука и стручних скупова од
планираних програма према сазнањима чланова тима није реализован ни један,али је
веома успешно реализована одобрена обука /Кат.број 80./ -Форум театар у функцији
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решавања конфликтних ситуација „ коју је похађало 27 колега,а обука је одржабна
30,31.08.2016.г . и високо је оцењена од стране колега који су је похађали.
Сви чланови колектива који су били ангажовани око завршних испита добили су
бодове за акредитовану обуку у складу са прошлогодишњим решењем министра
просвете.
У оквиру реализације акредитованих обука и стручних скупова, примећујемо да
ове године велики број колега који имају лиценцу немају 20 бодова/видети табелу
у прилогу /, али због одличне ситуације претходних година, као и чињенице да се
бодови сумирају на петогодишњем нивоу, не очекујемо проблеме. Проблем је још већи
код колега запослених на одређено или колега који још немају лиценцу , али је
законска регулатива овде непрецизна. Одобрене обуке и стручни скупови прецизирани
су у личним извештајима у оквиру портфолија професионалног развоја.
Али, ово ипак представља изненађење, јер је организација стручних
усавршавања у овом сегменту битно побољшана од прошле школске године
ублажавањем проблема финансирања будући да је у складу са договором директора и
локалне самоуправе
колегама омогућено да током године
имају могућност
суфинансирања половине цене једног уже стручног семинара. Тим истиче задовољство
помаком у оквиру финансирања „екстерног „ стручног усавршавања чиме су знатно
смањени проблеми везани за учешће колега у оквиру одобрених програма и стручних
скупова .
Такође, сматрамо да је нужно боље се повезати са ДУР-ом у смислу планирања
стручних усавршавања, како би се адекватно могли израдити лични планови
професионалног развоја за наредну школску годину.
БРОЈ САТИ/БОДОВА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИНТЕРНО И ЕКСТЕРНО
2016/17. године
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИНТЕРНО
ЕКСТЕРНО
сати
бодови
1. Гордана Комленац
72
16
2. Слађана Пауновић
46
43
44
32 + 1
3. Бранка Вујанић
4. Гордана Обрадовић
71
47
5. Милена Чолић
38
16
36
32
6. Бојана Антонић
52
68
7. Живомир Васиљевић
8. Ивана Манчић
44
24
9. Снежана Гојевић
67
16
10. Биљана Дугоњић
56
16
11. Драгана Плавшић
51
24
12. Душан Јевтић
53
16
13. Маја Живковић
породиљско
14. Светлана Којић
92
25
15. Светлана Јакић
46
2
16. Милорад Марковић
73
24
17. Нада Бирач
61
16
18. Љиљана Дороњски
47
8
19. Живана Јовичић
50
/
20. Верица Куриџа
53
16
21. Татјана Петровић
44
56
22. Оливера Недић
44
52
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23.
24.
25.
26.

Ружица Јовановић
Haташа Лазаревић
Нада Петровић
Биљана Хавлек

27. Зоран Ступар
28. Ивана Ступар
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Весна Јуришић
Даринка Јелић
Анита Топаловић
Љиљана Брацановић
Лазар Комадиновић
Марина Јездић
Олгица Милутиновић
Тамара Стојић
Немања Шијачки
Љубица Јовановић
Драгослава Бузаш/приправница/
Наставници у ООО
Кваић Мирjaна
Малић Бранка
Јовић Јован
Александра Црномарковић
Лилић Јелена
Ивошевић Ирена
Радаковић Јована
Марковић Данило
Вујаковић Марина
Јерковић Жељко
Бранковић Сузана

48
?
137
82
/+лично 295/
11
/боловање –
породиљско/
46
44

16
16
64
24

49
33
?
47
?
21
?
21
55

16
48
/
24
?
/
/
?
/

44
44

16
8

44
8
24
37
44
44
9
9

16
8
-

/
/
30
/

Напомена : Црвеном бојом и /или упитницима означена су поља са мањком података и
испод 44 сата/следи провера података/.

3. Активности које предузима Министарство надлежно за послове образовања и
Заводи за унапређење образовања и васпитања и вредновања
У оквиру ове ставке констатујемо да су чланови колектива учествовали у свим
понуђеним активностима од стране наведених органа, а које су наведене у личним
плановима и извештахјима проф.развоја.
4,5. Активности које остварују високошколске установе и активности које се организују
на међународном нивоу
Током ове школске године нико од чланова колектива није био активан у оквиру
акредитованих програма целоживотног учења високошколских установа.
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Психолошкиња је учествовала на петодневном међународном конгресу системских
констелатора у организацији ISCA –e у Загребу
6. Активности које предузима наставник и стручни сарадник у складу са личним
планом професионалног развоја
Активности су планиране у оквиру појединачних личних планова и извештаја о
њиховој реализацији који су саставни део личних портфолија. Такође, ове школске
године у оквиру стручног усавршавања бодоване су и активности за завршни испит
на начин прецизиран прошле године .
Током године Тим за стручно усавршавање и Педагошки колегијум су додатно
разрадили бодовање учесника на такмичењима и смотрама и прецизирали сате у
оквиру остваривања пројеката васпитно образовног карактера у установи,тако да је
измењен интерни школски правилник о вредновању стручног усавршавања/усвојен
у новембру 2016. г на Школском одбору / .
Што се тиче рада тима за стручно усавршавање током школске 2016/2017. године
тим је радио у складу са планом и трудио се да изађе у сусрет колегама у функцији
промоције стручног усавршавања као и разјашњавања обавеза и права а која
произилазе из Правилника о сталном стручном усавршавању.
Предлог мера за унапређење плана и програма стручног усавршавања запослених:
- Налажење начина и материјалних средстава за реализацију најмање 2
акредитоване обуке на нивоу школе у складу са Развојним планом ;
- Реалније планирање акредитованих обука;
- Додатна разрада и измена
интерног документа о вредновању стручног
усавршавања по потреби ;
-Додатно разјашњавање нејасноћа за изради портфолија и тумачење и разумевање
правилника;
- Јаче повезивање на нивоу града и општине у циљу реализације акредитованих
програма;
- Са директорком школе нужно је разрадити издавање потврда учесницима за
различите облике „интерног стручног усавршавања“.
-Додатно разјаснити са члановима колектива начине евидентирања и достављања
података о стручном усавршавању за извештаје – број сати у разним школама
,раздвојити обуке и скупове и сл.
- Тим процењује да је потребно додатно појашњавање и мотивисање колега у овој
области, што треба имати у виду у планирању активности за следећу школску
годину.
Тим за стручно усавршавање ће у августу месецу размотрити сва ова питања и кроз
комуникацију са тимовима наше школе и других школа по потреби .

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Током 2016/2017. године у складу са Годишњим планом ученици су могли да
се определе за следеће облике активности:
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Додатна настава :
-математике /од четвртог до осмог разреда, а наставу изводе учитељи четвртог разреда
и наставници математике/,
-српског језика /од петог до осмог разреда –наставу изводе наставници српског језика/
-страног језика /од петог до осмог разреда/ - наставу изводе наставници страних
језика/,
-хемије /за ученике седмог и осмог разреда -наставу изводи наставница хемије/,
-физике /за ученике од шестог до осмог разреда – наставу изводи наставник физике/,
-географије /за ученике седмог и осмог разреда –наставу изводи наставница географије/
- биологије /за ученике седмог и осмог разреда/-наставу изводи наставница биологије
-ликовна култура/за ученике од петог до осмог разреда - наставу изводи наставница
ликовног/
Детаљи везани за реализацију облика додатне наставе дати су у извештајима
стручних већа.
Секцијски рад :
За ученике првог циклуса реализоване су следеће секцијске активности у
зависности од одељења /видети извештај стручног већа разредне наставе/:
- Хор за ученике првог циклуса
- Рецитаторска секција
- Ликовна секција
- Драмска секција
- Фолклор
За ученике другог циклуса реализоване су следеће секцијске активности
/видети извештаје стручних већа/:
-

Драмска секција,
Литерарна секција
Техничке секције у комбинацији са додатном наставом
Техничко и информатичко образовање
Историјска секција у комбинацији са додатном наставом
историје
Одбојка
-библиотечка секција /извештај дат у делу који се односи на
рад библиотеке/
Ритмика

Детаљнији подаци о реализацији налазе се у делу извештаја у коме су
презентовани извештаји стручних већа. Реализатори додатне наставе и секцијских
активности се слажу у констатацији да је интересовање ученика за ове видове
активности адекватно, али да је непремостив проблем организација рада тј. слободни
термини и могућности уклапања ученика путника услед промене смена, организације
превоза и оптерећености фонда обавезне и изборне наставе.
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Заједница ученика
Почетком школске године, конституисане су одељенске заједнице као обавезан
облик васпитног рада у школи у свим одељењима избором руководства и усвојени су
планови и програми рада у складу са препорукама одељенских старешина и
психолошке службе. Програми рада били су оријентисани на развијање међусобне
толеранције и сарадње и покретање и реализацију акција на нивоу одељења, као и
разматрање битних питања за функционисање одељења и тесно повезани са
програмираним посебним програмима васпитно-образовног рада са ученицима као
што су програми професионалне оријентације, здравственог васпитања, едукативних
програма за развој, мир и толеранцију, програм превенције васпитно-запуштеног,
девијантног и деликвентног понашања. Све активности одвијале су се у складу са
предвиђеним
временским оквирима, бележене су у дневнике рада од стране
одељенских старешина који су надгледали рад одељенских заједница и оцењене су
позитивно уз констатацију да је неопходан даљи рад на подстицању самосталности
ученика, ученичке иницијативе у покретању и реализовању жељених акција и садржаја.

Подмладак Црвеног крста
Подмладак Црвеног крста је организација која окупља све ученике школе са
циљем укључивања ученика како у хуманитарне тако и у друге акције Општинске
организације Црвеног крста. Ове године, као и претходних, наши ученици су активно
учествовали у свим активностима предвиђеним програмом рада општинске
организације почевши од прикупљања чланарине како од стране ученика, тако и од
локалног становништва, а у организацију Црвеног крста, такмичења, ликовних и
литерарних конкурса.

Ђачка задруга ''Јосип Штајнер''
Дуги низ година, акценат рада ђачке задруге наше школе је био на увежбавању
ученика у руковању пољопривредним машинама/ руковање трактором, спретност
вожње, вожња трактора са приколицом, гаражирање вожњом унатраг, орање и сл./ у
циљу припрема за Републичку смотру на којој школа традиционално деценијама
учествује. Ове школске године, као и претходне, наша екипа није учествовала на
Републичкој смотри. Сходно томе, план и програм није реализован за ову школску
годину у овом сегменту, али је свакако неопходно убацити ове активности у наредну
школску годину, како се не би прекинула дуга и успешна традиција.
Ове школске године, почетком јуна, два ученика 8-ог разреда наше школе,
Ивошевић Слободан и Поповић Павле су учествовали као гости на I школском
такмичењу из познавања саобраћајних прописа и спретности вожње трактора које је
одржано у Средњој пољопривредној школи „Стеван Петровић - Бриле“ у Руми.

Ученички пaрлaмeнт
Током школске 2016/17. године Ученички парламент је одржао 10 редовних
седница на којима су се разматрала питања у складу са предвиђеним планом рада
Парламента за текућу наставну годину.
Координатор функционисања Ученичког парламента је библиотекар школе Марина
Јездић.
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Ученички парламент је радио у складу са предвиђеним планом активности који су на
првој седници, одржаној у септембру, усвојили. На овој седници конституисан је
парламент који броји 10 ученика, а по предлогу четири одељења ученика седмог и
осмог разреда и након тога, за председника парламента изабрана је Ана Вукајловић, за
заменика Јована Васиљевић, а за представнике у Школском одбору изабране су Милица
Ракић и Христина Штимац. Чланови су упознати са школским развојним плановима
увођења инклузивног образовања и разматрали су своју улогу у томе, као и учешће у
оквиру организације Дечије недеље.
У октобру парламент даје своју процену о реализованој екскурзији, даје предлог о
потреби набавке нових савремених издања за школску библиотеку и указује на потребу
већег учешћа своје организације у уређењу школског простора.
На седници која је одржана у новембру разматрано је учешће у организовању
предавања заштите на интернету и у том правцу даје предлог теме „Зависност од
интернета“; подељена су задужења; покрећу питање активирања школског разгласа у
оквиру чега им је потребна подршка директора школе и професора техничког
образовања, као и акцију прикупљања књига за школску библиотеку.
У децембру парламент се бавио организацијом и ефикасношћу дежурства и даје
мишљење које је било позитивно и изражава свој предлог који се односи на веће
учешће ученика осмих разреда у дежурству, а затим утврђује своје ангажовање у
свечаности која ће се организовати поводом обележавања дана Светог Саве. На овој
седници, у процени сарадње парламента и школских тимова уочен је пропуст
необавештавања и неангажовања организације, као и потреба обављања разговора са
председницима школских тимова како би се уочени пропусти исправили.
Седница у јануару одржана је у сарадњи са психологом школе, разматран је успех и
владање ученика у току првог полугодишта, а затим је размотрено питање реализације
и обележавања дана Светог Саве.
У фебруару чланови присуствују предавању на тему „Безбедност на интернету“ које је
одржано у О.Ш. „Јован Јовановић Змај“, а припремили су га ученици поменуте школе.
Након завршеног предавања ученици су наставили дружење у просторијама школе.
У марту парламент даје свој предлог о избору уџбеника и при том се износе сугестије
да за одређене предмете предавања професора је довољно и нема потребе за
уџбеником; дају предлоге за учешће у хору и представама у оквиру свечаности за Дан
школе, као и предлоге за такмичење у фудбалу и одбојци. На овој седници су
покренули нова питања која су се односила на организацију журке и матурско вече.
У априлу је организовано дружење са члановима Ученилког парламента О.Ш. „Душан
Јерковић“. Од активности је била припремљена презентација наших ученика на тему „И
ја желим живот на здравој планети“, пројекција документарног филма поводом Дана
планете Земље, а затим су ученици заједнички засадили два стабла у школском
дворишту.
У мају је реализовано дружење чланова Ученичког парламента свих основних школа у
општини Рума, на тему професионалне оријентације, при чему су сви парламенти
припремили презентацију по једне средње школе, а наши ученици су представили
ССШ.
У јуну чланови Ученичког парламента су анализирали протекле активности и
реализовали остале, предвиђене за тај период.
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Посебни програми васпитно-образовног рада
У оквиру посебних програма васпитно-образовног рада, а у складу са годишњим
програмом протекле школске године рађени су следећи програми:
 програм професионалне оријентације
 програм здравственог васпитања
 едукативни програми за развој, мир и толеранцију
 програм еколошке заштите животне средине и естетског уређења
школе
Програм професионалне оријентације делимично је реализован кроз
садржаје усмерене на професионално информисање ученика и родитеља, стручно
саветовање везано за избор средње школе и продубљивање интересовања за
различите облике рада и образовања. У реализацији овог програма током године
континуирано су учествовали сви наставници како разредне,тако и предметне
наставе,а најзначајнију функцију су имале одељенске старешине,наставници који су
учествовали у реализацији петофазног модела ПO у 7. и 8. разреду и психолошка
служба. Програмски садржаји су реализовани у складу са узрастом ученика кроз
наставне и ваннаставне активности, а посебан рад већег обима планиран је са
ученицима седмог и осмог разреда у тесној сарадњи психолошке службе,
одељенских старешина и родитеља. Предвиђене активности са ученицима 7. и 8.
разреда реализоване су око 70 %. Школа је током 2016/17.г. испланирала наставак
реализације програма ПО произашлог из пројекта „Професионална оријентација на
прелазу у средњу школу“, тако да су ученици седмог и осмог разреда кренули са
реализацијом пројекта од октобра 2016. год. У школи је формиран тим за
професионалну оријентацију. Тим је сачинио план реализације Програма ПО који
је саставни део Годишњег плана рада, а активности везане за ПО део су акционог
плана реализације Развојног плана. Школа се и ове године по препоруци тима
определила за кроскурикуларни модел имплементације програма тј. модел
имплементације кроз наставне предмете и ЧОС-ове, који је веома захтеван за
организацију и праћење кроз евиденцију тако да је током имплементације поново
било несналажења око планирања и евидентирања те је део радионица које су
одржане остао неевидентиран у дневницим рада, али много мање него претходних
година, тако да је нужно и у 2017/18. на посебном састанку тима и ОВ у аугусту
месецу поново појаснити и договорити планирање у оперативним плановима и
припремама као и евидентирање реализације садржаја ПО.
У 2016/17. год. радионички рад са ученицима реализован у просечном
обиму/око 70%/ у односу на предвиђен план прилагођавања и сажимања радионица
као и поделе модула који је психолошкиња урадила од прошле године. На основу
овог плана у 7. разреду је планирана реализација 16 радионица у оквиру прва два
модула, а у 8. разреду 11 радионица из наредна 3 модула. Препорука тима је да се
исти модел примени и у наредној школској годин. Од предвиђених радионица у 7.
разреду реализовано је 60%/, а у 8 разреду око 75%. У оквиру програма
реализовани су и реални сусрети /видети табелу/.
Од предвиђених активности није реализована посета менторској школи
„Соња Маринковић“ као ни део сарадње са менторском школом на локалу. Већу
пажњу треба обратити и на формирање кутка за ПО. Такође, није реализована ни
посета Сајму образовања „Путокази“ услед организационих и материјалних
разлога, али су сви ученици 8. разреда учествовали на Румском сајму образовања у
организацији локалне МОШ.

Годишњи извештај о раду школе

123

Остаје и прошлогодишња препорука тима за наредно планирање да
чланови тима део ПО радионица реализују као угледне часове уз адекватна
повезивања са предметним садржајима, те да се овај модел реализације предложи и
осталим колегама у функцији промоције ПО садржаја .
Обвезно ћемо дати смернице за планирање у августу како би колеге могле ПО
садржаје правовремено инкорпорирати у своје глобалне планове.
Евалуација са ученицима је одраније показала велико задовољство ученика
реалним сусретима тако да у наредном периоду треба задржати све активности
развијене на овом плану и проширити их у складу са интересовањима ученика.
Што се тиче рада Тима за ПО у школској 2016/17. години, тим је одржао 5
састанка . Тим је радио оперативно на реализацији свих предвиђених садржаја ,а
простор за побољшање рада видимо у оперативнијем планирању времена
састанака,већој активности свих чланова у реализацији програма,учешћу свих
чланова у планирању и праћењу реализације.
Прецизнији таксативни опис
свих активности тима за ПО и реализације програма ПО у школи налази се у чек
листи у прилогу Годишњег извештаја
Завршна ЧЕК ЛИСТА ЗА ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ реализације програма Професионална
оријентација на преласку у средњу школу 2016/17. школске године за ОШ „Иво Лола Рибар“

АКТИВНОСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Израђен план имплементације ПО
Промоција програма ПО ученицима
Промоција програма ПО родитељима
Промоција програма ПО органима школе
Промоција програма ПО ван школе
План имплементације усвојен

7. Формиране групе ученика за ПО
8.

Број ученика из осетљивих група (спецификовати из које од
понуђених група, види доле)1

Израђен анекс за документа школе(уписати a, b, c и/или d) :
a) годишњипланрада школе
9. b) развојнипланшколе
c) школски програм за 7. разред
d) школски програм за 8. разред
10. Обезбеђена портфолија за ученике
11. Руководство школеподржава реализацију програма ПО
Иницијално истраживање обављено (уписати a, b, c или d)::
a) од стране М&Е тима
12. b) самостално јер је изабран од стране М&Е тима или
c) самоиницијативно
d) није обављено
13. Урађено најмање 70% садржаја модула (заокружити разред)2:
a) Самоспознаја
b) Информације о занимањима и каријери
c) Путеви образовања
d) Реални сусрети

+
+
+
+
+
+
+/сви ученици 7 . и 8.
разреда/
4 ученика Рома, 6 ученика
са тешкоћама /ИОП/-једно
у кућној настави
а, б, ц, д -програм ПО је
саставни део Годишњег
плана рада, уклопљен је у
Развојни план и Школски
програм
+
+
д
+ у осмом разреду
60% -7 раз.
65%% 7 .раз.
70% 8.раз
80% 8.раз

Унети скраћенице за осетљиве групе: УЧ- тешкоће у учењу; ПОН- проблеми у понашању,
етничке мањине (навести које), СИР- деца из сиромашних породица, СЕНЗ- деца са
сензорним инвалидитетом (вида, слуха), ТЕЛ- деца а телесним инвалидитетом, ХРОН- деца
са тежим хроничним обољењем (на лечењу), ИНТ- деца са интелектуалним тешкоћама 2
Акосенаставадржизамешовитугрупуученика 7. и 8. разреда, заокружити оба разреда.
1
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АКТИВНОСТ
e) Одлука
Тим за ПО је упознао колектив са условима прерастањаБОШ у
14.
МОШ
15. Школски колектив учествује у ПО активностима
У реализацију ПО програма поред ПО тима укључено још колега
16.
(уписати број укључених)
17. Подељена су задужења међу члановима школског ПО тима
18. Сарадња са родитељима о ПО темама реализована
19. Постоје записници са одржаних састанака ПО тима
20. Формиран јевршњачки тим за ПО (ВТ)

80% 8.раз

21. Одређен је координатор ВТ

-

22. Израђен је план рада ВТ

-

Није било конкурса ове
године
+
10
+/делимично/
+ 50% -8.раз .-7.раз .-не
+
-

РЕАЛНИ СУСРЕТИ

23. У школи су гостовали експерти (уписати која занимања)

24.

Ученици су посетили дан отворених врата за ПО (уписати број и
врста школа)

25. Ученици су посетили сајам образовања /занимања и каријере

26.

Ученици су се распитивали у предузећу/установи/школи – ОПШ
(уписати у којим)

Средње школе –
ССШ»Бранко
Радичевић»,Техничка
школа Рума, Техничка
школа Пећинци ,
Пољопривредна школа,
Гимназија, Средња
стручна школа Ириг
-8. разред
-Гимназија
–Техничка школа
+ Румски Сајам
образовања
-

27. Ученици су испробавали праксу у ОПШ (уписати у којим)

ПУ“Полетарац“

28. Ученице су учествовале на Дану девојчица/дечака

-

29. Нешто друго од активности из реалних сусрета (уписати шта)
ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА
Школа је дефинисала ПО услуге у Каталогу услуга (уписати
колико услуга)
Школа је учествовала у заједничким ПО акцији са другим
31.
школама на локалу (уписати број акција)
32. Школа је промовисала ПО у медијима (уписати број прилога)
30.

Румски Сајам образовања

-

ОБЛИК ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА ПО У ШКОЛИ
АКТИВНОСТ
Облик примене програма ПО у школи je био (уписати a, б, в, г, д,
или ђ):
33. а) као факултативни наставни предмет,
б) као пројект (додатни час, додатне посете и сл),
в) кроз часове одељенског старешине
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АКТИВНОСТ
г) кроз слободне активности ученика (екскурзије, сајмови исл)
д) интегрисан у наставне предмете/кроскурикуларно
ђ) не примењује се

Програм здравствене заштите и здравственог васпитања
Програм здравствене заштите и здравственог васпитања реализован је у складу
са постављеним циљевима и задацима.
Здравствена заштита ученика остварује се у сарадњи са педијатријском службом
Дома здравља у Руми. Систематским прегледима ученика присуствују одељењске
старешине. Ученици су у току године са разредним старешинама обављали систематске
прегледе, вакцинацију и ревакцинацију о чему постоји прецизна евиденција у
Дневницима рада. Сви они који су имали потребу да се касније јаве доктору о томе су и
обавештени и обављен је потребан преглед.
Школа разматра добијени извештај о систематском прегледу, како би се предузеле
неопходне мере за побољшање здравственог стања и физичког развоја ученика и у том
смислу сарађује са родитељима ученика, посебно са родитељима ученика Рома. У
оквору ове сарадње психолошкиња и педагошка асистенткиња су 5-6 пута биле на „
терену„ у ромском нехигијенском насељу, како у функцији успостављања
комуникације са родитељима, тако и у функцији здравственог и хигијенског
збрињавања ученика. У два случаја нужно је било преузети потпуну одговорност за
здравствено збрињавање повређених ученика јер старатељи нису имали услова за
збрињавање у тим моментима /ромска популација /.
Специфичан аспект рада школе јесте и хигијенски превентивни рад са ученицима
Ромима и њиховим родитељима који укључује повремено и рад на истребљивању честе
вашљивости. У тим случајевима школа сарађује са епидемиолошком службом Дома
здравља, а у овој школској години школа је 3 пута затражила интервенцију патронажне
службе на сузбијању вашљивости у појединим ромским породицама, јер је био
неопходан рад у кућама, а не само са ученицима у школи.
У Дому здравља вршена је и едукација о потреби вођења рачуна о сопственом
здравственом стању, личној хигијени, као и о сексуално преносивим болестима и
начинима заштите.
Здравствене теме предвиђене програмом реализоване су у оквиру ЧОС-а и обавене
и изборне наставе.
Психолог школе је одржала предвиђене радионице и презентације везане за
здравствено васпитне теме/ 9 тема кроз радионички рад /.
Поред тога у сарадњи са друштвеном средином реализоване су и следеће теме из
оквира здравственог васпитања:
-организација предавања „ Дан борбе против пушења“ у организацији ДЗ Рума
-организација дружења Парламената школа са темом „ Безбедност на интернету“
-организација и реализација радионица по пројекту АДРЕ “ Реци не пушењу“
-организација предавања „ Пубертет“
-организација радионица „Превенције болести зависности и спречавање насиља у
породици“
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Чланови тима редовно су се састајали у току школске године. На почетку школске
године направљен је план рада и стратегије која је испоштована. Све активности
испланиране за ову годину су пропраћене и остварене, записници уредно вођени као и
састанци.
Предлог мера за унапређења рада :
- прецизније вођење евиденције конкретних активности
- сарадња са другим већима и тимовима у вези здравственог стања ученика
- даље побољшање услова рада у учионицама и објектима школе
- подићи ниво културе деце везано за одлагање смећа у школи и на дворишту у
сарадњи са ОС и Ученичким парламентом као и тимом за еколошку заштиту
- подизање хигијенске културе и навика ученика и родитеља Рома из нехигијенског
ромског насеља уз депонију – рад кроз Дневни боравак, рад педагошке асистенткиње,
радионица за родитеље, разматрање употребе купатила у Дневном боравку у функцији
подизања свакодневне хигијене.
Едукативни програми за развој, мир и толеранцију усмерени су усвајању
умећа и знања неопходних за разрешавање развојних криза и успостављање адекватних
и конструктивних социјалних односа. Задаци предвиђени програмом рада реализовани
су континуирано током године у складу са узрасним карактеристикама ученика. На
реализацији циљева овог програма посебно је рађено и током Дечије недеље када је
пажња посвећена дружењу и Конвенцији о правима детета и уопште кроз рад Дечијег
савеза. Овај програм укључује и програм превенције васпитно-запуштеног,
девијантног и деликвентног понашања на коме су континуирано радили сви актери
школског живота у реализујући задатке везане за олакшавања процеса адаптације на
школу, подстицање социјалне интеграције и личног развоја, развијање оптималних
стратегија за решавање личних проблема, комуникативних способности, социјалних
сазнања и односа и изградњу система вредности и моралности. У оквиру ове
проблематике посебно је био интензиван рад одељенских старешина и психолошке
службе као и директора школе како у интензивној сарадњи са родитељима, тако и кроз
сарадњу са Домом здравља, Центром за социјални рад, Министарством унутрашњих
послова. Ове године није било потребе за сарадњу са Одељењем за малолетничку
деликвенцију Вишег суда у Ср. Митровици. Нераскидиво везан за реализацију
претходна два наведена програма је и програм заштите ученика од насиља на чијој је
имплементацији радио тим за заштиту ученика од насиља у складу са постављеним
циљевима, задацима и планираним активностима. На основу извештаја тима може се
закључити следеће:
Почетком школске 2016/17. године конституисан је тим за заштиту ученика од насиља.
За координатора је изабрана Ивана Манчић, а остали чланови су: психолошкиња
Биљана Хавлек, директорка Нада Петровић, наставница Весна Јуришић и учитељице
Живана Јовичић и Љиља Дороњски. Чланови Тима су упознати са правном
регулативом, Општим и Посебним протоколом.
Израђен је програм за заштиту ученика од насиља као и план и програм рада Тима за
школску 2016/17.
У току године чланови тима су континуирано вршили праћење реализације програма
заштите, превентивних и интервентних појединости. Тим је радио интензивно, пратио
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је ситуацију везану занасиље у школи, анализирао је и реаговао преко превенције до
интервенције у случајевима спорадичног насиља ког је било у различитим облицима.
Тим је сарађивао са ЦСР који је адекватн ореаговао. Остварена је и сарадња између
родитеља, ученика, наставника ПП службе и институција ван школе МУП, ДЗ, по
потреби. У случају обавештења исарадњеса ЦСР остварени су позитивни ефекти
(ученици похађају школу). Школа се такође суочава са константним проблемом
занемаривања од стране родитеља у смислу непохађања наставе ученика ромске
националности. Педагошки асистент је ангажован на терену као и у школи где ради са
самим ученицима уз сарадњу наставника предметне наставе. Тим предлаже да се за
следећу школску годину у циљу спречавања занемаривања у смислу похађања наставе
појача рад одељењских старешина са родитељима (по потреби на терену) те да се
појачају облици поштовања законом предузетих мера везано за изостанке ученика.
Разредне старешине раде месечни извештај о броју изостанака. Током године
реализовано је упознавање нових чланова тима са општом регулативом, а
континуирано су информисали запослени школе у вези одржања знања и вештина
неопходних за превенцију и интервенцију, а по потреби су додатно дефинисане улоге и
одговорност у примени процедура и поступака, иако су запослени и одраније
примењивали већину поступака у оквиру школског живота.
У оквиру програма реализоване су следеће активности:
Стручно усавршавање запослених у школи, екстерно, на тему „Форум театар у
функцији решавања конфликтних ситуација“.
Рађене су радионице за ученике у оквиру дечије недеље, Реагуј на насиље, као и
литерарни и ликовни конкурси на исту тему.
На часовима Чоса обрађиване су теме везане за насиља, препозвавање насиља и начине
реаговања у ситуацијама појаве насиља, као и начини решавања конфликта („Како да
савладам бес“,“Разговарајте са родитељима о насиљу у школи“,“Именуј насилничко
понашање“, „Не окрећи главу“).
Одељенске старешине и психолошкиња су континуирано вршили саветодавни рад са
децом која врше насиље и трпе насиље, који су посматрачи, а у циљу развијања
способности реаговања у ситуацијама евентуалне појаве насиља. Рађен је и саветодавни
рад са родитељима ове деце.
Ученици су континуирано информисани о Протоколу и врстама насиља.
Вршено је евидентирање појава насиља, злостављања и занемаривања, од стране
психолошкиње.
Новозапослени су информисани и обучени по питању насиља и његове превенције у
циљу стицања минимума знања и вештина потребних за превенцију и интервенцију.
Вршено је и континуирано информисање свих запослених у школи у циљу превенције
евентуалних појава насиља.
Континуирано су вршене мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад
ученика у циљу стварања и неговања климе прихватања и толеранције као и подизања
нивоа свести свих запослених у школи како препознати насиље и адекватно реаговати.
На нивоу школе вршено је континуирано праћење насиља и обезбеђивање сигурности
објеката и дворишта. Школа и школско двориште имају видео надзор, а дежурни
наставници и учитељи надзирали су ученике за време одмора током целе године.
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Вршено је континуирано праћење евентуалних инцидентних ситуација и броја пријава
разних врста насиља које су биле спорадичне. Насиље је било емоционалног, физичког
и социјалног карактера на првоми другом нивоу. Озбиљнијих ситуација није било.
У школи су вршене консултације по појави сумње или по стицању информација о
насиљу. Чланови Тима се слажу у томе да је програм реализован у складу са
Протоколом.
Подручја на којима је потребно унапредити рад:
- Појачавање превенције и едукативног рада са родитељима ( организовање
радионица за родитеље ученика 1. разреда на тему „ Значење појмова насиље,
злостављање и занемаривање“, као и упознавање родитеља ученика 1. разреда са
Протоколом;
- Појачавање рада са колегама у оквиру стручног усавршавања ( радионице на
тему педагошких ситуација у случајевима појаве насиља предвиђено за
септембар 2018.);
- Поновно упознавање са Протоколом;
- Истицање неопходности евидентирања и документовања појаве насиља у школи,
од стране ОС, наставника и учитеља;
- Организовање трибина, разговора, изложби о безбедности и заштити на тему
електронског насиља у сарадњи са Ученичким парламентом.

Тим за безбедност ученика
Тим за безбедност ученика састајао се редовно, односно шест пута у току
школске 2016/2017. године.
Све активности и садржаји су реализовани кроз одржане састанке.
Дежурство у школи је реализовано према предвиђеном плану у матичној и подручним
одељењима школе.
Сво наставно и помоћно особље било је укључено у дежурство.
Сарадња са родитељима била је редовнија, посебно са родитељима проблематичних
ученика.
Такође, сарадња са локалном заједницом је сваке године све боља јер локална заједница
прихвата школу као свој саставни део.
Екскурзија и рекреативна настава реализоване су по плану и програму без икаквих
проблема.
Матуру ученика 8. разреда организовали су родитељи ученика у сарадњи са школом.
Школа је организовала дежурство за време трајања матуре. Матура је протекла без
проблема.
Ова школске године није било никаквих проблема при превозу ученика из Краљеваца и
Добринаца.

Рад на еколошкој заштити и естетском уређењу школе током године је
усмераван подстицању естетских и еколошких опажања, разумевања и поступања и
реализован је кроз наставне и ваннаставне активности које доприносе развијању
еколошког, општеестетског и етно-естетског сензибилитета као и одговорности за
очување животне средине, уметничког наслеђа и културне баштине. Током године
задаци и садржаји су реализовани у складу са финансијским могућностима школе, а
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руководство школе је путем издвојених новчаних средстава обезбедило могућност
набавке потрошног материјала неопходног за израду ликовних украса. Највећа пажња
посвећена је уређењу простора у школској згради тако да су излагани ученички
радови, дипломе и похвалнице освојене на разноразним такмичењима и смотрама, а за
све веће манифестације школа је била уређена тематским садржајима/ плакати, панои,
дечији радови, цвеће/.
Тим за еколошко - хигијенску заштиту највећу пажњу посветио је редовном кошењу
траве испред школе и у школском дворишту будући да школско двориште представља
место где деца проводе своје одморе и слободно време и часове физичког васпитања.
Сарадња са помоћним особљем је доста добра. Хигијена у учионицама и санитарном
чвору је на оптималном нивоу спрам могућности школе. Санитарни инспектор редовно
проверава воду за пиће и хигијену у школској кухињи где деца купују ужину. Ове
школске године у нашој школи радила је организација '' Велико срце'' која је у сарадњи
са Црвеним крстом омогућава ромској деци у школи редован ручак, ужину, зимску
одећу, патике, ципеле. Црвени крст брине о деци из ромског насеља да не би дошло до
заразе у школи.
За следећу годину је планирано веће ангажовања свих чланова тима.
Тим је разматрао реализацију програма рада за школску 2016/2017. годину и донео
следеће закључке:
- тим је радио у складу са програмом рада за школску 2016/2017. годину;
- одржао је осам састанака на којима су разматрана актуелна питања везана за
еколошку и хигијенску заштиту;
- код ученика је развијан позитиван односа према природи и природним ресурсима
обележавање међународних дана - озонског омотача, шума, планете Земље; сађење
дрвећа, организованом посетом парку и Борковцу;
- развијан је културни однос према природним и радом створеним вредностима у
склопу акције прикупљања старе хартије, коришћењем природних материјала на
часовима ликовног и техничког као и еколошких украса;
- подстицана је одговорост и хумани однос према животињама у склопу изложбе која
је организована и посвећена кућним љубимцима;
- Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализовали су се у
процесу наставе и то у следећим предметима: природа и друштво, ЧОС, ликовна
култура, биологија, матерњи и страни језик, историја, географија, физика, хемија,
техничко и информатичко образовање.
- На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажовале су се
одељењске заједнице, ученичке организације и ученици у оквиру слободних
активности.
Тим за естетски изглед и уређење школе у школској 2016/17. години своје
активности је обављао од августа 2016. до јуна 2017. године.
Чланови Тима су у истом саставу као и претходне школске године: Маја Живковић,
Даринка Јелић, Љиљана Брацановић, Живана Јовичић, Марина Јездић, на челу са
координатором Надом Бирач.
Почетак рада тима у првим месецима односио се на конституисање тима, утврђивање
плана и програма рада, организације припреме првака, естетско уређење дворишта које
је обухватало праљење саксија, клупа, бојење корпи за смеће у циљу што лепшег
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украшавања дворишта школе. Октобар месец био је резервисан за осмишљавање
организације дечије недеље. Активност је обављена под називом „Сунчана јесен“, где
су кроз тему јесени приказани радови ученика. Одржан је маскенбал, радионице... Тиму
за спровођење дечије недеље помогла је наставница ликовне културе, јер је дечија
недеља била парцијално организована за ученике старијих разреда у односу на ученике
нижих разреда. Крај првог полугодишта односио се на ангажовање тима око одабира
најлепших радова на тему новогодишње честитке града Руме и осмишљавање изложбе
истих. Треба истаћи да је у месецу децембру било одржано републичко такмичење
ликовних радова на тему „Железница очима деце 2016“. Најбољи радови који су
изложени у Музеју железнице у Београду истакнути су и на сајту наше школе.
Почетак другог полугодишта био је усмерен на осмишљавање прославе школске славе
Светог Саве. Ученици виших разреда су учествовали на такмичењу „Живот и дело
Светог Саве“ где је ученик наше школе освојио другу награду. Њеов рад био је
истакнут у холу КЦ-а, док су остали радови били истакнути у сали где се одржавала
Светосавска приредба. Као и сваке године, у организацији приредбе учествовао је
велик број ученика, наставника и учитеља, где треба посебно истаћи ученицу Босиљку
Маричић која је својим литерарним радом победила на конкурсу у организацији
фондације Јасмина Милошевић. Поменута ученица је и добитник Светосавске повеље.
Највећи број активности како тима, тако и ђака школе био је у периоду фебруар – април
2017. године. У овом периоду ученици су почели да осмишљавају радове на тему
пролећа, дана заљубљених, као и на тему под називом „Мачке“. Најбољи радови на
горе поменуте теме били су изложени у холу КЦ-а. Осмишљавање прослава Дана
школе ове године је добило мало већи значај јер се на припремама радило од фебруара
месеца. Разлог за то је тај што је школа славила свој јубилеј 60 година постојања. Рад
тима почео је осмишљавањем сценографије, приредбе за прославу, прикупљање
података за израду летописа. Посебну похвалу за ту организацију су добиле Светлана
Којић и Весна Јуришић. Активности усмерене на прославу Дана школе , односиле су се
и на израду позивница за госте, а посебан акценат је дат изради материјала који би
анимирао будуће прваке да се определе за нашу школу. Како би школа обезбедила што
већи број потенцијалних ученика, стављен је и билборд као један вид за њихову
анимацију. Поводом Дана школе организована је и изложба у КЦ-у нашег ученика
Александра Милића, као и других ученика на 4 теме које су обухватале разне области:
од историјских, преко цртања животиња, пејзажа, до представљања елемената Ускрса.
Велике активности током организације Дана школе, као и сваке године, изнео је и хор
без којег Дан школе не би имао свечани карактер. Оно што је битно истаћи, а битно је
за рад тима током целе године, је то да је тим имао сарадњу са директором школе.
Чланови тима за естетско уређење школе су са директором школе и рачуновођом
радили на обезбеђивању материјалних средстава везаних за уређење, одржавање школе
и унапређење идеја.
План тима за наредну годину ће сигурно бити још детаљнији и маштовитији.
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Реализација плана и програма инклузивног образовања
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у школи је
именован Тим за инклузивно образовање и сачињен је План и програм рада за школску
2016/2017. годину који је саставни део годишњег програма рада школе.
Тим за инклузију чине:
1. директор Нада Петровић
2. Мирјана Квајић – професор разредне наставе
3. Биљана Хавлек – стручни сарадник, психолог
4. Оливера Недић – дипломирани дефектолог (координатор тима)
5. Душан Јевтић – професор разредне наставе
6.Бранка Вујанић- професор хемије
7. Љубица Јовановић – педагошки асистент
8. Гордана Комленац- професор српског језика
Инклузија значи смањивање свих препрека у образовању за све ученике, а
почиње препознавањем разлика које постоје међу ученицима.
Тим за инклузивно образовање је испред себе поставио циљ и задатке на којима
су током године радили. Тај циљ је био рад на пословима укључивања ученика у
редован образовно васпитни рад, његово напредовање и осамостаљивање у вршњачком
колективу, као и укључивање ученика који имају потребу за додатном подршком на
индивидуални образовни план.
Током ове, школске 2016/2017. године Тим за инклузивно образовање састајао
се шест пута.
На почетку школске године конституисан је Тим за инклузивно образовање чији
су чланови горе наведени. Тим је заједнички израдио план и програм инклузије за ову
школску годину. У израђеном плану и програму Тим је ставио значајан акценат на
област стручног усавршавања наставног кадра везаног за инклузивно образовање. Тим
је констатовао број ученика у редовној школи као и у одељењима за ученике са
тешкоћама у развоју за које је неопходно формирати Тимове за додатну подршку. Ове
школске године било је :
1. разред – 4 ИОП-а од којих је једна ученица напустила нашу школу, а двоје ученика
похађа наставу у кућним условима
2. разред – 1 ИОП 2 и то је ученица која наставу похађа у кућни условима
6. разред – 9 ИОП-а 2 од којих две ученице наставу похађају у кућним условима
7. разред – 4 ИОП-а 2
8. разред – 3 ИОП-а 2
Број ИОП-а се од почетка школске године мењао јер је било потребе за увођењем нових
ИОП-а (по мишљењу Интерресорне комисије), због пристизања нових захтева за
реализацију наставе у кућним условима, као и из разлога укидања одељења за ученике
са тешкоћама у развоју од стране Министарства просвете , науке и технолошког
развоја, те су ови ученици укључени у типична одељења наше школе. Ученици осмог
разреда који наставу похађају по ИОП-у 2 полагали су завршне тестове који су
састављени на основу њихових ИОП-а и положили успешно завршне тестове и
завршили овај циклус образовања. Једна од ученица са тешкоћама у развоју је наставу
похађала у кућним условима, те је и завршни испит био организован у кућним
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условима уз присуство два члана комисије и супервизора.
За сваког ученика формиран је Тим за додатну подршку усвојен од стране Педагошког
колегијума.
Ове школске године имали смо ангажованог једног личног пратиоца /хранитељка
ученика првог разреда/, чији је задатак био довођење и одвођење ученика из школе, као
и присуствовање настави како би ученику помогла у одређеним активностима.
У школи је, због изражене потребе за том врстом подршке (школу похађа велики број
ученика ромске националности), који углавном имају тешкоћа у развоју, запослен
педагошки асистент ромске националности. На састанцима Тима за инклузију
констатовано је да педагошки асистент извршава своје послове, и веома је
заинтересован за сарадњу како са децом и родитељима тако и са учитељима и
наставницима што је у многоме олакшало рад учитеља и наставника, као и даљи
напредак ученика обухваћених инклузивним образовањем.
Такође реорганизацијом послова након укидања одељења за ученике са тешкоћама у
развоју школа је добила одобрење за запошљавање стручног сарадника-дефектолога
(50%), који је пружао додатну подршку ученицима са тешкоћама у развоју , као и
учествовао у процени и изради ИОП-а и помоћи наставном особљу у виду пружања
подршке, осамостаљивања и консултација везаних за рад са ученицима са тешкоћама у
развоју и изради ИОП-а, израдио пробне и завршне тестове за ученике осмог разреда
који су наставу похађали по ИОП-у 2.
За ученике који имају потребу за додатну подршку тимови су израдили педагошки
профил и индивидуални образовни план који су уз сагласност родитеља усвојили и
послати Комисији за пружање додатне образовне, здраствене или социјалне подршке
детету и ученику, на сагласност.
Вршено је праћење резултата рада по ИОП-у код ученика као и реализацији и потреби
за кориговањем или изменом усвојеног ИОП-а.
Тимови за додатну подршку су благовремено достављали
своје извештаје и
констатовано је да се код ученика код којих је остварено редовније похађање наставе
уочава напредак, док код ученика који нису адекватно похађали наставу уочава се да
исходи нису остварени у одговарајућој мери, па се препоручује тиму за додатну
подршку појачан рад са родитељима и ученицима како у школи тако и на терену. Тим
је дошао до закључка да је сарадња са родитељима остварена на минималном нивоу,
што је последица специфичности популације које су ученици који наставу похађају по
ИОП-у (већином ромска популација).
Одлична сарадња је успостављена са
родитељима ученика који наставу похађају у кућним условима.Родитељи су веома
задовољни начином рада дефектолога, активно учествују како у раду дефектолога са
ученицима, тако и у планирању, изради и евалуацији ИОП-а.
У сарадњи са другим тимовима, Тим за инклузију је допринео развоју инклузивне
културе у школи.Током године остварена је сарадња са Тимом за заштиту од насиља у
оквиру праћења тешкоћа из ове зоне везаних за ученике који раде у оквиру
инклузивног облика рада. Везано за ове проблеме који су настали , школа и школски
тимови у сарадњи благовремено су одреаговали и у сарадњи са осталим институцијама
(МУП и ЦЗС), проблеми су санирани у најкраћем могућем периоду врло
успешно.Такође је остварена сарадња и са Развојним тимом наше школе у оквиру
планирања и реализације развојног плана. Остварена је и одлична сарадња са
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разредним старешинама који су координатори Тимова за додатну подршку за сваког
ученика који наставу похађа по ИОП-у.
Тим за инклузивно образовање бавио се и разматрао и реализацију сарадње са
реализаторима пројекта „Велико срце“ , чији је носилац Црвени крст и констатовао да
треба наставити са подстицањем наставника на сарадњу са реализаторима овог
пројекта, што би било од велике користи за ученике ромске популације који наставу
похађају по ИОП-у.
У току ове школске године наши ученици који су укључени у инклузивну наставу
учествовали у свим прославама , приредбама и догађајима везаним за школу. Активно
су учествовали у организовани приредбама, у свим активностима везаним за „Дечју
недељу“, али нисмо успели да организујемо њихово учешће у манифестацијама на
нивоу града (са Црвеним крстом у такмичењима прве помоћи) , те нам то остаје задатак
за наредну школску годину. Тим је констатовао да су у оквиру „Дечје недеље“
реализоване све активности (радионице, конкурси). У току ове школске године имали
смо и одличну сарадњу са „Дневним боравком“ , чији су корисници и наши ученици.
Сарадњу са Друштвом за МНРО Рума била је на минималном нивоу, само је једна од
ученица наше школе повремено посећивала „Грнчарску радионицу“ која се тамо
одржава.
У наредној школској години више ћемо се бавити анимирањем родитеља и њиховим
укључивањем у активности Друштва за МНРО, ликовних и креативних радионица које
друштво организује, као и посетама Библиотеци играчака „Сунцокрети“.
Школа је остварила веома успешну сарадњу са ШОСО „Милан Петровић“ из Новог
Сада као и са ШОСО“Радивој Поповић“ из Ср. Митровице. Није остварен реални
сусрет са овом школом због текућих проблема у њиховој организацији, али један од
наших ученика који жели да се упише у ту школу је благовремено обавештен о свему и
упис ће бити обављен на време.
Остварена је одлична сарадња са Интерресорном комисијом, ЦЗС, Домом здравља
Рума.
Како више немамо одељења за ученике са тешкоћама у развоју ове школске године у
Ђачком парламенту немамо представнике ученика који су у инклузивном образовању,
те се о овом мора повести рачуна наредне школске године. Није било заједничких
секција ученика са ТУР и ученика типичних одељења изузев хора.
Израда паноа на тему помоћи, сарадње и подршке деци са ТУР није реализована и
оставља се као задатак за наредну школску годину.
Наша школа интезивно ради на препознавању и смањењу препрека у образовању за све
ученике али је и чињеница и да постоји огроман простор за даљи напредак. У школи су
обезбеђени адекватни прилази у складу са потребама ученика са соматским сметњама,
школа има рампу како би се омогућио прилаз ученицима у инвалидским колицима, као
и просторије у којима ће ученици боравити.
У Монтесори кабинету у току школске године израђиван је дидактички материјал
(израђивали га дефектолози са својим ученицима). Монтесори кабинет је на
располагању свим ученицима наше школе, као и ученицима осталих школа и
предшколских група који имају потребу за овакви обликом рада. ИКТ материјали нису
набављени, али смо организовали посету школи „Милан Петровић“, те то остаје у
плану за наредну школску годину. Такође су дефектолози присуствовали семинару у
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овој школи на тему „ИКТ као асистивне технологије“ и упућени су у могућности
набавке различитих асистивних технологија потребних за ученике у инклузивном
образовању.
Такође су стручни сарадник дефектолог и директор школе израдили елаборат за
верификацију ресурсног центра за пружање додатне подршке. Школа је овај елаборат
проследила Покрајинском секретаријату за образовање, након извршене процедуре
(усвајање предлога на Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору).
Писмени одговор од Покрајинског секретаријата за образовање нисмо добили, али је
директорка усменим путем обавештена да ми као школа са великом потребом за
додатном подршком (велики број ИОП-а и, ученика ромске популације, као и ученика
са тешкоћама у развоју ) можемо да вршимо услуге ресурсног центра за пружање
додатне подршке и без посебне верификације.
У оквиру интерног стручног усавршавања нису одржани су угледни часови нити
предавања која су била испланирана због изузетно стресне ситуације након укидања
одељења за ученике са ТУР и реорганизације послова дефектолога , те све што је
испланирано остаје за наредну школску годину.
Планирана радионица „Сензибилизација наставника за рад са ученицима са тешкоћама
у развоју“ , као и поновна радионица „ИОП- практична примена-израда, праћење,
евалуација“ нису реализоване у току ове школске године, те ће бити испланиране за
наредну школску годину.
Што се тиче екстерног стручног усавршавања, само су дефектолози присуствовали
семинару у „Милан Петровић“ школи „ИКТ као асистивне технологије“, а презентацију
овог садржаја одржаће на неком од Наставничких већа наредне школске године.
Предлог мера за унапређење рада у наредном периоду:
- Интензивније укључење родитеља ( Организовати радионице за родитеље, посета
родитељима, израда пропагадног-рекламног материјала, и др.)
- Побољшати – унапредити међусобно повезивање ученика одељења – разреда у оквиру
инклузивне праксе.
- Повећати учешће ученика који имају потребу за додатном подршком у ваннаставним (
спортским, културним, ликовним, техничким) активностима школе где би њихове
способности дошле до изражаја.
- Појачати праћење комуникације ученика у инклузији као и њихове активности у
школи и ван школе.
- Јачање сарадње са локалним НВО чији је рад везан за особе са тешкоћама и социјалне
угрожене групе.
- Развијати инклузивну културу и вредности на ЧОС-у, родитељским састанцима,
током школских манифестација (Дечија недеља, такмичења, прославе,...).
- Остварити бољу сарадњу са Општинским структурама ради набавке адекватног
дидактичког материјала и побољшања услова рада у школи.
- Обезбедити стручно усавршавање запослених а и родитеља везано за инклузивно
образовање.
- Појачати мотивацију учитеља и наставника за коришћење Монтесори кабинета који
својом опремљеношћу олакшава рад са ученицима са ТУР
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- Појачати сарадњу дефектолога, учитеља и наставника, израдити план сарадње
- Направити презентацију на Наставничком већу „ИКТ као“ како би се ученицима са
сметњама у развоју што боље прилагодила настава и наставном особљу олакшао рад.
- Укључити као члана Савета родитеља неког од родитеља ученика са ТУР.

Извештај о реализацији кућне наставе за школску 2016/2017.
У току ове школске године у нашој школи реализовано је укупно пет кућних настава за
ученике са тешкоћама у развоју. Наставу су реализовали дефектолози Оливера Недић и
Татјана Петровић. Настава се реализовала на основу одобрења Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а уз претходно добијено мишљење надлежне Интерресорне комисије.
Како нису сва мишљења Интерресорне комисије стизала у исто време, тако су и захтеви
Министарству подношени у току године и настава се реализовала у зависности од тога када
је стигло одобрење за неког ученика.
Дефектолог Оливера Недић реализатор је две кућне наставе и то за ученице :
1. Ђурђицу Декић –ученица шестог разреда (од октобра 2016. )
2. Ању Ожеговић- ученица првог разреда (од јануара 2017.)
Дефектолог Татјана Петровић реализовала је три кућне наставе и то за ученице:
1. Марицу Јовановић-ученица другог разреда (од јануара 2017.)
2. Александру Томић- ученица шестог разреда (од фебруара 2017.)
3. Анђелију Мршић- ученица осмог разреда (од септембра 2016.)
Ученица Анђелија Мршић је полагала како пробне завршне тестове, тако и завршни тест у
кућним условима. Тест је у потпуности прилагођен способностима ученице, као и направљен
у складу са њеним ИОП-ом. Постигла је максимум бодова на тесту и успешно окончала овај
циклус образовања. Ова ученица је добила ново мишљење Интерресорне комисије која је
упућује на образовање у некој од средњих школа која је у могућности обезбедити ученици
наставак школовања у кућним условима уз адекватан дефектолошки третман.
За ученице су израђени ИОП-и 2 и рађено је у складу са испланираним. Динамика рада била
је прилагођавана психофизичким стањима ученика. Такође су све ученице поново послате на
процену надлежној Интерресорној комисији како би иста дала предлог начина школовања за
наредну школску годину.

Сарадња са друштвеном средином
Сарадња шкoле са друштвеном средином реализована је кроз повезивање школе
посебно са културним и друштвеним институцијама, a овај вид делатности координирала је и
пратила комисија за културну и јавну делатност школе чији су циљеви и задаци били у
оквиру предвиђеног плана и програма рада са акцентом на укључивању што већег броја
ученика , наставног и ненаставног особља и актера из друштвене средине у реализацију
предвиђених активности. Задатак комисије је било стварање позитивног имиџа школе
посебно презентацијама отвореног карактера. Закључак комисије је да су планиране
активности углавном успешно реализоване. У наставку следи извештај комисије.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА КУЛТУРНИХ И ЈАВНИХ
АКТИВНОСТИ Основне школе „ИВО ЛОЛА РИБАР“ У Руми за 2016-2017. шк.г.
Чланови Тима су: ГорданаКомленац -руководилац, Весна Јуришић,Марина Јездић, ,Даринка Јелић, Мира
Квајић, Биљана Дугоњић,Лазар Комадиновић,наставник ликовног, наставник немачког,Верица Куриџа,
Ивана Манчић .

Напомена: саставни део овог извештаја је и Извештај о раду администратора сајта школе.
Време
реализац
ије

Садржаји и активности

Носиоци задужења

Место
реализације

Начин реализације

IX 2016.

Утврђивање плана и програма
рада комисије

Руководилац
комисије

Школа

Комисија за
културну и јавну
делатност школе

IX 2016.

Конституисање комисије и
подела задужења

Руководилац
комисије

Школа

Комисија

Актив учитеља
IX 2016.

Приредба поводом пријема
првака

СО Рума, ТО
Рума, одељењске
старешине, Актив
учитеља

Школа

Комисија,
одељењске
старешине

IX 2016.

“Римски дани”- Хртковци,
(Посет археолошком налазишту
Гомолава у Хртковцима)

Организациони
одбор
манифестације;
наставник историје

Хртковци;
Гомолава

Историјска секција;
наставник историје

IX

Пријем ученика у Градску
библиотеку

Библиотекар и
библиотечка секција

Библиотека

Библиотекар,
ученици

30. IX 16.

Јесењи крос

Наставник физичког
васпитања

Фудбалски
стадион
“Фрушка гора”

Одељ. стар.,
ученици, наставник
физичког

10. 16.

Центар РУ
Уличне трке

10. 2016.

Дечија недеља:

Актив учитеља,
Дечји савез,
стручна служба, у
организацији СО
Рума

Школа

Ученици, Актив
учитеља, Дечји
савез, стручна
служба, ученици

10. 2016.

Литерарни и ликовни конкурс
(Дечија недеља)

учитељи,
наставници

Школа

Ученици, Актив
учитеља, Дечји
савез, стручна
служба, ученици

Посета Сајму књига у
Београду

одељењске
старешине, СО
Рума, Градска
библиотека

Београд

Ученици,
библиозркар

Октобар
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АТАНАСИЈЕ
СТОЈКОВИЋ,
Рума.

2016.

Континуи
рано
током
шк.г.

Комсија за културну
и јавну делатност
школе, предметни
наставници,
одељењске
старешине

По годишњем
плану и
програму рада
комисије за
културну и
јавну
делатност
школе

Ученици ,
предметни
наставници,
одељењске
старешине

Повезивање са културноуметничким друштвима кроз
слободне активности у школи ХКУД ''Матија Губец''и
заједнички наступ поводом
Дана школе

Комсија за културну
и јавну делатност
школе, наставник
музичког

Школа

Ученици и
предметни
наставник музичког

27.10.2016
.

Дан ослобођења Руме

СО Рума

Рума

Ученици,
наставници,
директорка школе

.11.16.

Дружење са песником

Комисија, учитељи

8.11. 2016.

Дан просветних радника

Одељење
друштвених
делатности СО
Рума, радници
школе

Рума

Радници школе

Градска библиотека,
Рума , библиотекар

Градска
библиотека,
Рума

Библиотекар,учениц
и од I до IV раз.

ОМШ “Теодор
Тоша Андрејевић”,
Рума

ОШ “Душан
Јерковић”,
Рума

Наставник
музичког,
заинтересовани
ученици

Посета културним
институцијама:
-биоскоп ...

2016/2017. -позориште
-музеј
-излети и екскурзије
Учешће на конкурсима
Континуи
рано
током
шк.г.
2016/2017.

Ученици,
учитељи,директорка
школе

Учешће на манифестацијама
поводом :
-„Међународног дана детета“
21.11.2016

Последња
недеља
новембра
2016.

Такмичење соло певача
“Никола Цвејић”,
присуствовање
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Еколошка акција „Улепшајмо
своју околину садњом дрвећа“,
“Дан планете Земље“реализовано садњом дрвећа у

16/17.

Учитељи у
Краљевцима

ОШ „И. Лола
Рибар“

Ученици,
наставници,библиот
екар, директорка

Шк. парку у шк. у Руми
18.12.15.

У Предшколској установи
„Полетарац“. За присутне
малишане и васпитаче изведена
је представа „Црвенкапа и
збуњени вук“.

Драмска секција уч.
Од 5-8 раз.

У
Предшколској
установи
„Полетарац“.

Ученици

3031.08.16.

„Оснаживање младих кроз
школску/вршњачку медијацију
– напредни“. Обука
наставника

Акредитовани
предавачи

ОШ „И. Лола
Рибар“

Предавачи,
наставници

Приредбе поводом школске
славе Светог Саве

Комсија за културну
и јавну делатност
школе

Зграда школе,
подручна
одељења у
Краљевцима и
Добринцима-у
школским
зградама

Драмскорецитаторске
секције школе,
ликовна секција
школски хор

27.јануар
2017.

Међународни дан сећања на
жртве Холокауста

Наставник
историје, комсија за
културну и јавну
делатност школе

Зграда школе

Историјска секција,
наставник историје

Фебруар
2017.

Евалуација рада током првог
полугодишта

Комсија за културну
и јавну делатност
школе

Зграда школе

Комсија за културну
и јавну делатност
школе

21.2.2017.

Међународни дан матерњег
језика

Наставници
српског и страних
језика, библиотекар
школе

Зграда школе

Комсија,
наставници
српског и страних
језика ,
библиотекар школе

21.3.2017.

Манифестација поводом
обележавања Светског дана
поезије

Наставници
српског језика,
библиотекар

Зграда школе

Комсија,
наставници језика,
библиотекар

04.17.

Дружеље ученичких
парламената , наше и ОШ
„Душан Ј. „

Руковоциоци
парламенатанаставници и
ученици

Зграда школе

Наставници,
ученици

Почетак
марта
2017.април

Такмичење рецитатора

КЦ Рума , учитељи ,
наставници

Мала сала КЦ
Рума, КЦ
Сремска
Митровица,

Учитељи ,
наставници

27.01.
2017.

Годишњи извештај о раду школе

139

КЦ Сечањ

2017.
Март
2017.

Међународни дан за
елиминацију расне
дискриминације

Одељењске
старешине

Учионице , хол
школе

Одељењске
старешине, ученици
школе

Март
,април
,мај 2017.

Такмичења у организацији
Министарства просвете и СО
Руме

Министарство
просвете Р. Србије,
предметни
нанаставници

Градске школе

предметни
наставници,
ученици

04. 2017.

Планирање и реализација
проба; приредба поводом Дана
школе

тимски рад
комисијеучитељи,
наставник ликовне
културе

КЦ Рума

тимски рад
комисијеучитељи,
наставник ликовне
културе

Објављивање листа ОШ „И
Лола Р.“ „Прoлеће“.

Април
2017.

Ускршње радости

наставник музичке
културе
тимски рад
комисије
учитељи,
вероучитељ,
наставник ликовне
културе

наставник музичке
културе, ученици
Градски трг
Рума, Градска
библиотека
Рума, школа

учитељи,
вероучитељ,
наставник ликовне
културе, ученици

20 – 27.
05. 2017.

Присустовање 7.
манифестацији “Дани
словенске писмености и
културе”

СО Рума, градска
библиотека Рума

КЦ Рума

Наставници,
ученици

Мај 2017.

XIV фестивал музике за децу ”
Распевано пролеће Србије
2017.”

СО Рума,

Спортски
центар Рума

наставник музичког
васпитања, школски
хор

Мај 2017.

Присуствовање Сајаму
образовања

ОШ ВЕЉКО
ДУГОШЕВИЋРум
а, одељењске
старешине ,
психолог школе

Рума, ОШ
„В.Д.“ Рума

Ученици, андрагог
школе

15.05,
2017.

Пролећни крос

Наставник
физичког,
одељењске
старешине

Центар Руме

Ученици,
одељењске
старешине

22.Мај
2017.

Присуствовање
манифестацији поводом Славе
града Руме

СО Рума,
Православна верска
заједница Руме,
наставник

Рума

Ученици,
директорка

Јун 2017.

Евалуација рада током године
и писање извештаја о раду

тимски рад
комисије

Школа

тимски рад
комисије
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Август
2017.

Планирање рада у наредној
школској години

Комсија за културну
и јавну делатност
школе

Школа

Комсија

Пројекти у школи 2016/2017. године:












У оквиру школе реализује се пројекат „Велико срце“ у сарадњи са лок.
самоуправом и Црвеним крстом;
Професионална орјентација на преласку у средње школе -национални пројекат
реализован претходних година испланиран је као програм ПО и реализован;
„Не окрећи главу“ –пројекат надлежног Покрајинског секретаријата –
аплицирано и добијена средства у износу од 80.000 дин. – реализација у првом
полугодошту 2016/17. г;
Пројекат- Покрајински секретаријат за образовање: „Лап-топ,пројектор“ набавка опреме за ОО
Пројекат-Покрајински секретаријат за образовање: „Превенција раног
напуштања формалног образовања“-програм, нису добијена средства
Пројекат-Покрајински секретаријат за образовање: „ Подршка инклузивном
образовању“-програм, нису добијена средства
Пројекат-Покрајински секретаријат за образовање: „ Израда идејног пројекта за
енергетску санацију“-техничка документација
Сарадња са Канцеларијом за јавна улагања на изради Пројекта за реновирање
комплетне зграде матичне школе у Руми, Главна 270 –учешће у изради
пројектне апликације
Аплицирање за пројекат „ Битка за знање“, фонд Б92
Школа је учествовала у локалним пројектима везаним за побољшање
материјалне основе рада тако да је преко локалних пројеката осавремењена
ИКТ база школе, а део пројектима планираних материјалних радова у
издвојеним одељењима је у току.

Реализација плана и програма социјалне заштите
Током протекле школске године у оквиру социјалне заштите ученика /полазника
посебно је рађено на смањивању ефеката социјалне депривације.
У оквиру реализације овог општег циља, најпре су прикупљане информације
везане за ученике и полазнике / ОС , ученици/полазници и њихове породице, окружење
-комшије и сарадници,други ученици и родитељи, директорка, психолошкиња,
пед.асистенткиња, представници Центра за соц. рад /.
Сви ученици идентификовани као материјално или социјално угрожени имали
су током године бесплатну ужину/ 139 ученика /41% ученика школе / и уџбенике које
је школа обезбедила у сарадњи са локалном самоуправом / 48 ученика/ и у оквиру
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пројекта надлежног министарства /64 ученика /. Школа је обезбедила бесплатне
уџбенике за све ученике првог разреда из сопствених средстава и донација.
Секретарка школе је у оквиру свог посла сарађивала са родитељима везано за
потребне потврде у функцији остварицвања права на облике соц.заштите ван школе. У
два случаја, школа се посебно обраћала Центру за соц. рад везано за једнократне
помоћи породицама.
Током школске 2016/17. године школа се Центру за социјални рад обраћала и
усменим и писменим путем, посебно у оквиру сарадње неопходне због непохађања
наставе ученика из ромског нехигијенског насеља, када теренски рад са родитељима
психолошкиње и пед.асистенткиње не би дао адекватне резултате или када нисмо знали
где су ученици и њихове породице у неким временским интервалима. У оквиру овог
облика сарадње
школа се писмено Центру обратила везано за 25 ученика.
Резултати ангажовања радника Центра су били веома скромни. Интензивнију
сарадњу са Центром остварили смо у вези двоје ученика везано за теже облике
васпитних проблема једне ученице, као и у вези ученика коме је психолошкиња Центра
за соц.рад била старатељка услед смрти родитеља. Последња наведена сарадња била је
изузетно успешна тако да је наведени ученик / похађао наставу по ИОП-у / успешно
уписао типичну средњу школу, а у школи је организована и акција прикупљања
средстава за прославу матурске вечери /и куповину одеће/за наведеног ученика. Школа
је са Центром сарађивала и везано за малолетног полазника који је у једном делу
школске године био на издржавању затворске казне .
Иначе, сва три ученика осмог разреда који су похађали наставу по ИОП-у,
уписала су средњу школу уз максимално ангажовање и подршку наше школе јер су
сво троје из социјално депривирајућих околности / два ромска ученика и једна ученица
из сиромашне сеоске средине са тешким телесним и неуролошким проблемима /.
Са Центром за социјални рад сарађивали смо и у вези ученика у хранитељским
породицама и та сарадња као и услови у којима су ученици су по процени школе
одличне.
Што се тиче сарадње са Социјалном службом Дома здравља, није реализована
ове године јер није било социјалног радника у Дому здравља, што је по нама велика
штета, јер смо претходне две године имали лепу сарадњу посебно везано за
нехигијенско ромско насеље и здравствену превенцију као и здравствене прегледе
деце посебно при упису у први разред када је врло тешко мотивисати родитеље Роме
да ураде здравствене прегледе тако да је ту потребно додатно ангажовање школе.
У оквиру сегмента уписа ученика у први разред неопходан је и редовно се
реализује теренски рад психолошкиње школе у ромском насељу у функцији бољег
обухвата деце , будући да се део будућих ученика не налази у евиденцијама надлежних
служби и не похађа ни припремни предшколски програм .
Према подацима које имамо за наредну 2017/18. годину од психолошкиње -
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први разред ће похађати 5 ученика / то је 25 % ученика првог разреда / који нису
похађали предшколски програм, а по мишљењу психолошкиње у првом разреду
ће бити потребно од старта реализовати најмање 5 индивидуализација / и један
ИОП 2 –кућна настава –по одобрењу / што је већ разматрао Тим за инклузију. У
оквиру наведених 5 индивидуализација, највероватније да ће се за 3 ученика у
даљој перспективи разматрати и могућност увођења ИОП-а .
Током 2016/17.г школа је са Домом здравља више сарађивала у оквиру
реализације програма здравствене заштите и здравственог васпитања што је дато у том
сегменту извештаја, него у сегменту који се туче искључиво социјалне подршке и
заштите.
Сарадњу са Интересорном комисијом оцењујемо као веома успешну и у
сегменту обезбеђивања додатне социјалне подршке ученицима и њиховим породицама.
Такође, дугогодишња сарадња са Црвеним крстом наставља се кроз
обезбеђивање бесплатних оброка за кориснике Дневног боравка за ученике из
осетљивих група /Дневни боравак „Велико срце „ реализује се као пројектна активност
локалне самоуправе, Црвеног крста и школе већ дужи низ година /, као и кроз
повремене акције обезбеђивања обуће и одеће за угрожене ученике, као и реализацију
летовања у објектима Црвеног крста на Црногорском приморју за ученике Роме.
Током Дечије недеље школа традиционално организује акцију „Деца деци „ у
оквиру које ученици у форми улазница за неке манифестације у оквиру Дечије недеље
прикупљају школски прибор, обућу и одећу за угрожене ученике.
Одељенске старешине у оквиру одељенских заједница организују прикупљање
материјалних средстава, одеће или обуће у случају потребе.
У оквиру сарадње са локалном самоуправом, поред реализације пројекта
Дневног боравка за ученике из осетљивих група, истичемо да локална самоуправа
обезбеђује средства за бесплатне ужине и уџбенике.
На подстицању социјалне укључености ученика и полазника школа ради кроз
редовне активности школског живота и реализацију обавезне, изборне наставе и
ваннаставних активности предвиђених Годишњим планом рада, а на унапређењу
породичних односа посебно кроз индивидуални рад ОС, директорке и психолошкиње
школе са ученицима и родитељима.
Предупређивање злостављања, занемаривања или експлоатације и рад на
отклањању њихових последица је обухваћено програмом заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања и налази се у том делу извештаја, али може се
напоменути да током ове школске године није било облика насиља који би захтевали
укључивање инстанци ван школе. Везано за овај сегмент извештаја била је неопходна
сарадња са Центром за социјални рад као и просветном инспекторком везано за
занемаривање у смислу непохађања наставе и хигијене ученика из ромског
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нехигијенског насеља, али у том сегменту резултати су били релативно скромни.

Програм школског маркетинга
Током школске 2016/2017. године школа је континуирано јавно презентовала
свој рад како у оквиру школе, тако и у ужој и широј друштвеној заједници.
Интерни маркетинг је укључивао:



издања зидних новина и паноа која су документовала и пратила секцијски
рад



издања зидних новина и паноа везано за значајне догађаје, манифестације
и успехе наших ученика у школи и ван ње, као и у циљу презентације рада
секција, радионица и наставног рада;



изложбе ликовног стваралаштва;
израда личне карте школе као и табле са називом, распоредом и наменом
свих просторија и истицање на видном месту како у матичној тако и у
подручним школама,





приредбе организоване везано за обележавање Светог Саве, Дана школе
као и пријем првака које су како ученицима тако и родитељима
презентовали рад и могућности наших ученика



приказивање резултата ученика у форми свечаног и јавног саопштавања
резултата у свим видовима рада –индивидуалном, групном, одељенском и
колектива ученика као целине на зборовима ученика и родитељским
састанцима
Друштвено, материјално и педагошко потврђивање изречених признања:
- усменим и јавним похвалама;
- писменим и јавним похвалама;
- доделом књига и других пригодних награда;
- упућивањем да представљају школу;
- проглашавање Ученика генерације;
- учешћем на годишњем школском излету за ученике који су постигли
запажене;
- резултате на такмичењима;







преко објављивања статуса у оквиру Фејсбук групе ОШ „Иво Лола
Рибар“ везана за постигнућа ученика и остале релевентне информације и
идеје
издавање школског листа „Пролеће“

Екстерни маркетинг је укључивао:
 приказивање делатности школе у пригодним емисијама локалне радио
станице- Радио ''Срем'' и гостовање ученика, наставника, стручних
сарадника и директора школе у емисијама исте радио станице на теме
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значајне за живот и рад школе;
презентовање рада и живота школе на Сремској телевизији;
сарадњу са дечијим часописима;
учешће ученика наше школе на литерарним и ликовним конкурсима и
манифестацијама;
комуникацију са будућим првацима и њиховим родитељима;
учешће ученика на општинским, регионалним и републичким
такмичењима и смотрама као и презентација школе као домаћина
општинских смотри/;
обележавање Дана школе;
презентовање рада школе везано за програме Црвеног крста;
презентовање рада школе кроз програме Градске библиотеке;
презентовање рад школе и кроз верске манифестације и сарадњу са врским
установама /црква Светог Николаја/
редовно упознавање СО Рума са радом школе преко Одељења друштвених
делатности;
информисање средине о раду школе сарадњом са месним заједницама,
родитељима ученика као и редовним извештавањем Савета родитеља и
Школског одбора;
подржавање сарадње са партнерима школе из локалне средине уручивањем
пригодних поклона и захвалница поводом прославе јубилеја школе;
реализацијом програма ООО и презентацијом програма и школе кроз ове
активности;
презентацијом пројеката и школе у локалној заједници и шире;



учешћем и промоцијом школе у оквиру ПО кроз реалне сусрете кроз
сарадњу са привредом, институцијама, удружењима и Националном
службом за запошљавање;



одржавање и обогаћивање садржаја школског сајта;
сарадњу са предшколском установом;
јавни наступи хора, оркестра, драмске, рецитаторске и библиотечке
секције, вршњачка дружења;
учествовање у хуманитарним и еколошким акцијама у локалној средини;
израда пригодних честитки сарадницима и донаторима школе;
израда пригодних позива за прваке;
израда Грба школе на школском ликовном конкурсу.
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Праћење и евалуација рада школе
Током године континуирано и редовно праћено је извршавање програмских задатака:
 ажурним вођењем прописане педагошке документације
 остваривањем увида од стране директора и помоћника директора у
документацију о раду
 остваривањем увида од стране просветног инспектора
 подношењем квартаних, полугодишњих и годишњих извештаја
одељенских старешина стручним органима везано за реализацију
програмских циљева и успех и владање ученика
 подношењем годишњих извештаја стручних већа и сталних комисија и
тимова школе
 редовним и сврсисходним одражавањем седница стручних, руководећих,
управних и саветодавних органа школе са тематиком везаном за рад
школе
 подношењем предвиђених извештаја руководећим, управним и
саветодавним органима школе, као и Одељењу друштвених делатности СО
Рума и надлежној Школској управи
 праћењем реализације свих облика рада у школи/редовне наставе,
допунске и додатне наставе, ваннаставних и слободних активности,
посебних програма васпитно-образовног рада, припремне наставе за
полагање завршног испита и припремне наставе за полагање поправних
испита, екскурзија, такмичења, завршног испита и уписа ученика у средњу
школу, сарадње са родитељима, стручног усавршавања, екстерног и
интерног школског маркетинга/
 праћењем услова рада у школи /материјалних, техничких, финансијских и
хигијенских/
 праћењем реализације развојног плана и
усвајањем извештаја о
реализацији развојног плана за претходни период
 праћењем тенденције уписа у први разред
 истраживањима психолошке службе везаним за школску праксу
 вођењем Летописа школе
 наставком рада на самовредновању и вредновању рада школе у складу са
приручником Министарства просвете
Школска 2016/2017. година је била година рада и залагања. Наредна школска година
ће сигурно бити још захтевнија, али у колективу има довољно стручности, снаге и
ентузијазма да се школска 2017/2018. година реализује као још једна година
позитивних промена.
У том смислу основне смернице у циљу даљег унапређења
рада изведене на основу анализе извештаја, акционог плана тима за самовредновање
као и извештаја осталих тимова, актива, стручних већа и извештаја о спољашњем
вредновању су :
Планирање активности Развојни план:
- Јаче повезивање тимова, посебно координатора тимова у функцији
обезбеђивања развојног плана и акционог плана реализације развојног плана
као основе планирања осталих тимова и већа
- У функцији олакшавања праћења реализације развојног плана нужно је
направити писмену форми извештаја коју би Развојни тим доставио стручним
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-

већима и релевантним тимовима и која би се тромесечно ажирирала у функцији
праћења реализације
Наставак рада кроз подтимове формиране током израде Акционог плана, а у
функцији олакшавања праћења и евалуације

Развијање инклузивне културе, вредности и праксе у школи:
- Интензивније укључење родитеља (организовати радионице за родитеље, посета
родитељима, израда пропагадног-рекламног материјала, и др.);
- Побољшати – унапредити међусобно повезивање ученика одељења – разреда у оквиру
инклузивне праксе;
- Повећати учешће ученика који имају потребу за додатном подршком у ваннаставним
(спортским, културним, ликовним, техничким) активностима школе где би њихове
способности дошле до изражаја;
- Појачати праћење комуникације ученика у инклузији као и њихове активности у
школи и ван школе;
- Јачање сарадње са локалним НВО чији је рад везан за особе са тешкоћама и социјалне
угрожене групе;
- Развијати инклузивну културу и вредности на ЧОС-у, родитељским састанцима,
током школских манифестација (Дечија недеља, такмичења, прославе,...);
-Појачати кроз Ученички парламент инклузију и укључивање деце са тешкоћама у
развоју;
-Појачати подршку наставницима разредне и предметне наставе везано за рад са
ученицима са тешкоћама /олигофренолошка подршка – постоји помак/;
- Остварити бољу сарадњу са Општинским структурама ради набавке адекватног
дидактичког материјала и побољшања услова рада у школи;
- Обезбедити стручно усавршавање запослених, а и родитеља везано за инклузивно
образовање;
-Ефикаснији рад координатора тимова за додатну подршку /ОС/ у функцији решавања
проблема и кашњења у раду тимова за додатну подршку, израду планова и извештаја.
Велик проблем је и недолазак ученика који раде по ИОП-у што отежава континуирани
рад;
-На веб сајту нагласити инклузивне активности.
Тимски рад:
-Побољшати комуникацију међу члановима тима и свест о одговорности чланова за
рад тимова./ Редовнијим састајањем уз обавезно присуство свих чланова
(заказивати састанке и истакнути на огласној табли);
- Испланирати и најавити раније материјалне потребе тимова (копирање,...задужити
члана тима);
-Поново едуковати запослене о потребама тимског рада и повезивања рада тимова
кроз руковођену координацију ради успешнијег пословања школе ( шта нам треба
од којег тима да би ишли даље).
Вођење евиденције:
- Редовније и детаљније уношење свих облика ваннаставних активности активности
у педагошку документацију и друге облике праћења рада школе /Веб сајт, Летопис,
записници стр. већа и тимова и др./;
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- Квалитетнија педагошка документација везана за формативно оцењивање;
- Систематско вођење евиденције везано за појаве насиља, злостављања и
занемаривања у складу са договорима;
- Јасније и боље бележење и документовање активности у кроскурикуларној
примени /Професионална оријентација/;
- Детаљнија евиденција о припрема ученика за такмичење, укључивању ученика у
непосредно друштвено окружење, реализованим културним активностима у школи
и посетама институцијама културе (дневник рада, старешине);
-евиденција сарадње школе са здравственом службом и акција помоћ ученицима
(дневник рада).
Стручно усавршавање:
-Прецизно и јасно планирање активности које предузима установа у оквиру својих
развојних активности од стране стручних већа, тимова, одбора и комисија и
презентација испланираног на последњој седници Наставничког већа у августу
месецу
-Разјашњавање нејасноћа везаних за примену Правилника о стручном усавршавању
са правном службом (школа, министарство) - стручно усавршавање запослених на
одређено време и запослених без лиценце);
-Разматрање могућности за набавку стручних часописа поред „Просветног
прегледа“;
-Повезивање са другим школама везано за реализацију „интерних“ облика стручних
усавршавања;
- Налажење начина и материјалних средстава за реализацију акредитованих обука /
најмање 2 акредитоване обуке на нивоу школе у складу са Развојним планом/;
- Реалније планирање акредитованих обука;
- Додатна разрада интерног документа о вредновању стручног усавршавања.
-Додатно разјашњавање нејасноћа за израду портфолија и тумачење и
разумевање правилника;
- Јаче повезивање на нивоу града и општине у циљу реализације акредитованих
програма;
- Са директорком школе нужно је разрадити издавање потврда учесницима за
различите облике „Интерног стручног усавршавања“.
-Разјаснити са члановима колектива начине евидентирања и достављања података о
стручном усавршавању за извештаје – број сати у разним школама, раздвојити
обуке и скупове и сл.;
- Тим процењује да је потребно додатно појашњавање и мотивисање колега у овој
области, што треба имати у виду у планирању активности за следећу школску
годину.
Безбедност и заштита ученика:
-

-

Појачавање превенције и едукативног рада са родитељима (организовање
радионица за родитеље ученика 1. и 5. разреда), као и упознавање родитеља
ученика 1. разреда са Протоколом;
Појачавање рада са колегама у оквиру стручног усавршавања (радионице на
тему педагошких ситуација у случајевима појаве насиља и дигиталног насиља)
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Поновно упознавање са Протоколом;
Истицање неопходности евидентирања и документовања појаве насиља у школи,
од стране ОС, наставника и учитеља;
- Дефинисање превентивних и оперативних активности везаних за заштиту у
области ИКТ-а;
- Реализовање одобрених обука из области заштите од насиља;
- Да се сваког 3. у месецу захтева присуство школског полицајца, који би својим
присуством појачао укупну безбедност у школи;
-

-Реновирати у складу са могућностима степенице у главној згради јер су веома
исхабане те нису безбедне за ученике;
-Реновирати фасаду која отпада и може да угрози безбедност ученика;
-Организовати правовремено кошење дворишта како се не би скупљали гмизавци и
крпељи;
-Прегледати и поправити клупе и столове који су исхабани;
-У сваки ходник и кабинет поставити кодекс понашања ученика, те им на тај начин
скренути пажњу и на њихову безбедност;
-Појачати сарању ОС и тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања као и у вези евалуације реализације садржаја из ове области на ЧОСовима.
Здравствена заштита и васпитање ученика:
- прецизније вођење евиденције конкретних активности;
- сарадња са другим већима и тимовима у вези здравственог стања ученика;
- побољшати услове рада у учионицама и објектима школе;
- подићи ниво културе деце при одлагања смећа у школи и на дворишту уопште,
кроз већу контролу свих запослених, усмерених на хигијену.
Ученичке организације:
-

Подстицање самосталности и иницијативе ученика
Ученичког парламента;

квалитетнијим радом

-

Квалитетнији рад Ђачке задруге и наставак са добрим вишедеценијским
такмичарским активностима у функцији подстицања ученика и промоције
школе.

Настава и ваннаставне активности:
- Примена рачунарске технологије у целокупан наставни и ваннаставни процес
кроз прописану и стручну употребу дигиталног кабинета у свим активностима
школског живота уз подизање квалитета хардверске и софтверске базе и
оперативности кабинета. Предуслов – техничко санирање софтвера и хардвера
кабинета.
- Настављање јачања сарадње међу стручним активима у циљу решавања проблема
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ангажовања и оптерећења ученика у ваннаставним активностима, успостављања
корелације и решавања проблема термина. Реализатори додатне наставе и
секцијских активности се слажу у констатацији да је интересовање ученика за
ове видове активности адекватно, али да је непремостив проблем организација
рада тј. слободни термини и могућности уклапања ученика путника услед
промене смена, организације превоза и оптерећености фонда обавезне и
изборне наставе.
-Пратити и вредновати наставни процес и евалуацију што јаче ставити у функцију
унапређења процеса у сарадњи са наставницима
-Усклађивање
количине, врсте и намене наставих средстава са потребама
савремене наставе
-Више пажње посветити разлозима и узроцима смањења броја ученика и пронаћи
адекватне мере како би се такво стање зауставило или поправило/истицање
предности школе, маркетиншка и социјална промоција вредности школе,
активности усмерене на контактирање родитеља будућих првака и првака /.
-Израдити план превенције осипања ученика током школовања
-Колико је могуће у датим условима појачати ефикасност исплате путних трошкова
полазницима ООО у циљу редовнијег похађања
- покренути и наставити мере и поступке како би се присутност ученика на
часовима повећала и покушати решити ситуацију везану за ученике за које је место
боравка тренутно непознато усред номадског начина живота, а који су у складу са
законским решењима.
-предузимање активности на смањењу броја изостанака ученика из социјално
угрожених група /ромска популација/ јачањем сарадње са родитељима, јачим
ангажовањем педагошке асистенткиње и повезивањем са организацијама на које је
усмерена ромска популација/
- појачати рад са родитељима, Центром за социјални рад с обзиром да су већина
неоцењених ученика и ученика који имају велики број изостанака корисници
материјалне помоћи, као и са Просветним инспектором.
- решити потешкоће у реализацији „промотивних“ часова предметне часова код
ученика 4. Разреда - мотивација наставника, боља организација планирања са
учитељима и превоз.
- комбиновање предмета при реализацији угледних часова и других наставних
предмета (идеја да буду реализовани у рачунарској учионици)
- радити на експерименталном облику рада у настави, као и истраживачком раду
- праћење кореалције успеха на завршном испиту по нивоима стандарда и
закључних оцена по предметима
- повећати број ваннаставних активности - чиме би се омогућило сваком ученику
да испуни своја интересовања, потребе и да буде успешан
- учинити „јавним“/путем паноа, постера, презентација, излета и боравка у
природи/ /промовисање здравог стила живота, безбедности у свим видовима и
негативног става према насиљу
- Наставак програма ПО/модификован број радионица кроз кроскурикуларни
облик имплементације уз поновно прецизирање и разјашњавање планирања у
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оперативним и глобалним плановима као и вођења евиденције на седници ОВ
7. и 8. разреда у септембру.
-остаје препорука тима за наредно планирање да чланови тима део ПО радионица
реализују као угледне часове уз адекватна повезивања са предметним садржајима,
те да се овај модел реализације предложи и осталим колегама у функцији промоције
ПО садржаја.
-праћење напретка ученика по нивоима у оквиру стандарда преко иницијалних и
завршних тестова – задужена стручна већа и наставници
Остале активности:
- осмислити брошуру/школски лист;
- наставак сарадње са локалном средином усмерен даљем побољшању материјалне
основе рада школе, побољшања естетског изгледа и промоције школе као и
остваривање потреба локалне заједнице у складу са могућностима школе;
- израда основних обележја школе која недостају /лична карта истакнута на видним
местима о запосленима, службама и просторном распореду/;
- Мотивисати родитеље за учешће у оквиру Отворених врата школе;
- Осавремењивање фонда школске библиотеке;
- Истаћи мисију, визију школе и акт о правилима понашања примерен узрасту и
разумевању ученика на видном месту;
- Видно истакнути чланове тима за превенцију насиља, тима за инклузију и стручног
тима за развојно планирање;
- Улазни хол презентује различитости појединца и група и у школи.

Председник школског одбора
________________
Весна Јуришић
У Руми, 31.08.2017.године

Директор школе
___________________
Нада Петровић
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