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Увод
Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину прати реализацију
Годишњег плана рада, Школског 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 2018. 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 плана и програма рада
кроз рад Савета родитеља, Школски одбор и друге облике сарадње и учешћа у раду
школе.
Извештај о раду школе за школску 2018/2019. 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 и завршила се у складу са важећим календаром образовноваспитног рада за основне школе за текућу школску годину.
Што се тиче организације васпитно-образовног рада током ове школске 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 значајнијих 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.
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Бројно стање ученика по одељењима и разредима на почетку школске године
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
8
13
40
27/+4/
11
18
56/+4/
16/+2/
9/+2/
20
45/+4/
24/+2/
5
17

УКУПНО:
46/+2/
УКУПНО (I-IV):
187 /+ 10/
УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛИ:

Разред - одељење
V-1
V-2

Број ученика
21
21

УКУПНО:
VI-1
VI-2

42
19
20

УКУПНО:
VII-1
VII-2

39
15
15/+2/

УКУПНО:
VIII-1
VIII-2
VIII-3
УКУПНО:
УКУПНО (V-VIII):

30/+2/
19/+4/
16/+4/
15/+4/
50/+12/
161/+14/
348/+14/

У ЗАГРАДИ ЈЕ ПРИКАЗАН ДОДАТНИ БРОЈ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ
РАДА ПО ИОП-ИМА.
Услед мањег броја ученика у Краљевцима, ове године први и четврти разред овог
издвојеног одељења радили су у комбинацији.
Структура одељења
Разред
I
II
III
IV
Комб. одељење 1
и 4 разреда

Одељење
2
3
3
2
/

Рума
1
1
1
1
/

Краљевци
/
1
1
/
1

Добринци
1
1
1
1
/

УКУПНО:
V
VI
VII
VIII
УКУПНО:
УКУПНО (I-VIII):
СВЕГА:

11
2
2
2
3
9
20
20

4
2
2
2
3
9
13
13

3

4

3
3

4
4
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На почетку школске
2018/2019. године

348/+14/

На крају школске
2018/2019.године

330/+20/

На почетку школске
2017/2018. године

345/+26 /

На крају школске 2017/2018.
године

344/+26/

На почетку школске
2016/2017. године

335/+35 /

На крају школске 2016/2017.
године

345/+35/

На почетку школске
2015/2016. године

337/+16/

На крају школске 2015/2016.
године

333/+16/

На почетку школске
2014/2015. године

361

На крају школске 2014/2015.
године

357

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

Закључак: На основу горе приказаних табела можемо видети да се број ученика
смањивао током година, а исто тако да је присутно осипање, односно, исписивање
ученика током школске године. Ове школске године број уписаних је стагнирао у односу
на претходне школске године, али је одлазак ученика током школске године био већи него
ранијих година, 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 2018/19. године, као и претходних школских година, у функцији
промоције школе средствима школе набављени су и поклоњени уџбеници свим
првацима.

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 годину завршили
смо са 330 ученика. Од укупног броја ученика 176 је у млађим разредима, a 154 ученика
у старијим разредима. Наставни план и програм је реализован, а ученици су на крају
школске године постигли следећи успех:
• Од укупно 330 ученика, разред je са позитивним успехом завршило 316 ученика
/96% /, а 14 ученика /4%/ понавља разред као неоцењено. Први разред се оцењује
описно, а успех осталих ученика дат је у табели у наставку .
На крају наставне године било је 22 неоцењена ученика. Сви неоцењени ученици
су упућени на припремну наставу за разредни испит и организовани су разредни
испити. Од 22 неоцењена, два ученика су похађала припремну наставу и положила
разредни испит, 6 неоцењених ученика првог разреда завршава разред у складу са
законском регулативом, а 14 ученика понавља разред или су због «престарелости»
Годишњи извештај о раду школе

3

упућени да школовање заврше у оквиру ООО.
• Део неоцењених ученика који понавља разред није доступан јер je у азилу у
иностранству или на непознатим адресама ван Руме, део живи номадским начином
живота и тешко је установити сталне промене места боравка, а сарадња са Центром
за социјални рад по овим питањима није дала резултате.
Дистрибуција успеха ученика следи у табели у наставку:

РАЗРЕД

УКУПНО
УЧЕНИКА

Успех ученика на крају школске 2018/2019. године

I
II
III
IV
I–IV
V
VI
VII
VIII
V–VIII
УКУПНО

Укупно
ученика

39
51
42
44
176
40
38
29
47
154
330

Завршило разред на крају школске године
Одличан
Вр.добар
Добар

Довољан

Понавља
Недовољ Неоцењен
ан успех

Бр

Бр

Бр

%

Бр

34 66.66%
25 59.52%
24 54.54%
83 60.58%
8
20%
12 31.57%
9 31.03%
15 31.91%
44 28.57%
127 43.64%

330

%

8 15.68%
6 14.28%
13 29.54%
27 19.70%
14
35%
7 18.42%
7 24.13%
18 38.29%
46 29.87%
73 25.08%

Бр

%

4
7.84%
8 19.04%
5 11.36%
17 12.40%
14
35%
17 44.73%
9 31.03%
7 14.89%
47 30.51%
64 21.99%

%

%

Бр

%
5 9.80%

3

7.14%

3

2.18%

3
7
10
13

10.34%
14.89%
6.49%
4.46%

На крају школске 2018/2019. године
понавља позитиван
14
4.81%
неоцењено
успех

2
7
4
2
1

4.54%
5.10%
10%
5.26%
3.44%

7 4.54%
14 4.81%

316

Свега
завршило
позитивним
успехом
Бр
%
39
100%
46 90.19%
42
100%
42 95.45%
169 96.02%
36
90%
36 94.73%
28 96.55%
47
100%
147 95.45%
316 95.75%

95.75%

Преглед успеха ученика по предметима
Средња оцена у разредној настави и по предметима на крају школске 2017/2018.
године.
Разредна настава
Предметна настава
од II до IV разреда
од V до VIII разреда
Српски језик
4.00
Српски језик
3.25
Енглески језик
4.04
Енглески језик
3.77
Математика
3.99
Ликовна култура
4.61
Свет око нас
4.38
Музичка култура
4.42
Природа и друштво
4.01
Историја
2.90
Ликовна култура
4.71
Географија
3.12
Музичка култура
4.70
Физика
2.99
Физичко васпитање
4.86
Математика
3.09
Чувари природе
4.96
Биологија
3.86
Од играчке до рачунара
/
Хемија
3.02
Народна традиција
5
Техничко и информатичко
3.88
Образовање (6,7 и 8 раз + 5.раз
- техника и технологија)
Физичко васпитање (6,7 и 8
4.52
раз + 5.раз - физичко и
здравствено васпитање)
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Немачки језик
Изабрани спорт – Одбојка
Изабрани спорт – Кошарка
Изабрани спорт – Рукомет
Информатика и рачунарство
5.раз - обавезни предмет
Информатика и рачунарство
Хор и оркестар

3.47
4.41
/
/
3.83
4.60
4.85

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОД II ДО VIII РАЗРЕДА
Просечна оцена за разредну наставу
Просечна оцена за предметну наставу
Просечна оцена од II до VIII разреда

4.46
3.79
4.12

За ученике VIII разреда дат је преглед добитника признања – «ВУКОВА ДИПЛОМА» и
посебне дипломе.
НАЗИВ ПРИЗНАЊА
ВУКОВА ДИПЛОМА
ПОСЕБНА ДИПЛОМА
3
10
Посебно истичемо да је током школске године наша ученица Нађа Павловић добитница
Светосавске повеље проглашена и за ђака генерације.
Добитници Вукове дипломе: Нађа Павловић, Александра Мајсторовић и Миљана Вуковић
Добитници посебне дипломе:
1. Мајсторовић Александра – биологија, географија, хемија и ТИО
2. Павловић Нађа – биологија, географија и физичко васпитање
3. Сара Божић – енглески језик
4. Немања Мајстровић – информатика и рачунарство
5. Миљана Вуковић – физичко васпитање

Успех полазника ООО на крају школске 2018/2019. године
•

Први циклус: Број уписаних полазника је 35, и од тога 6 полазника има позитиван
успех, односно 17.14%. Одличан је 1 полазник односно 2.85%, врлодобрих је 3
полазника, односно 8.57%, добрих је 2 полазника, односно 5.71%, 29 полазника су
неоцењени и то је 82.85%. Полазници првог циклуса су остварили укупно 16041
изостанка.

•

Други циклус: Број уписаних полазника је 36, и од тога 32 полазника има
позитиван успех, односно 88.75%. Одличан је 1 полазник, односно 2.77%,
врлодобрих је 7 полазника, односно 19.44%, добрих је 20 полазника, односно
55.55% и довољних је 4 полазника, односно 11.11%. 4 полазника је неоцењено и то
је 11.11%. Полазници другог циклуса су остварили укупно 3839 изостанака.

Годишњи извештај о раду школе

5

•

Трећи циклус: Број уписаних полазника на почетку био је 42, 39 полазника има
позитиван успех, односно 92.85%. Одличних је 9 полазника, односно 21.42%,
врлодобрих је 17 полазника, односно 40.47%, добрих је 12 полазника, односно
28.57%, довољан је 1 полазник односно 2.38%. Неоцењено је 3 полазника и то је
7.14%. Полазници трећег циклуса укупно су остварили 2332 изостанака.

•

На крају школске 2018/2019. године укупан број полазника ООО био је 113, 77
полазника завршили су школску годину са позитивним успехом, што је 68.14%, док
је неоцењених полазника на крају школске 2018/2019. године било 36 што износи
31.85%. Полазника са негативним оценама у школској 2018/2019. години није било.

Успех полазника на крају 2018/2019. школске год. са 68.14% полазника који имају
позитиван успех је бољи у односу на школску 2014/2015. год и школску 2015/2016. год, а
лошији у односу на школску 2016/2017. год и школску 2017/2018. год.
➢
➢
➢
➢

2017/2018. (78,12% полазника има позитиван успех)
2016/2017. (90% полазника има позитиван успех)
2015/2016. (66% полазника има позитиван успех)
2014/2015. (52% полазника има позитиван успех)

Због промене начина плаћања путних трошкова полазницима од стране НСЗ
Сремска Митровица имамо уочљив пад пролазности полазника од 10% у односу на
прошлу школску годину. Полазници су због смањења путних трошкова мање
заинтересовани за редовно похађање наставе, што је наручито видљиво у почетном
односно првом циклусу, па отуда и произилази наведено смањење пролазности од 10%.
Тим ООО обавља разговоре са полазницима у циљу информисања о важности основног
образовања и васпитања, међутим када је реч о исплати путних трошкова Тим има
ограничено скоро никакво деловање.

Преглед примењених васпитних мера и изостанака ученика
•

Осим 12 ученика који су имали смањену оцену из владања на врло добро, 4
ученика који су имали смањену оцену из владања на добро и 1 ученика са
задовољавајућим владањем остали ученици имају примерно владање. Школа је у
протеклој школској години реализовала и мере друштвено корисног и
хуманитарног рада / психолог је осмислила и реализовала мере са 10 ученика у
сарадњи са одељенским старешинама, а реализовало их је и неколико одељенских
старешина.

•

Број изостанака по ученику је - 69 оправданих и 50 неоправданих изостанака по
ученику, што је изузетно 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.
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Изостанци ученика у школској 2018/2019. години
Укупно изостанака
по узрасту
1-4 разред
5-8 разред
Укупно
ученика

Укупно

332

2012/2013.
2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
2017/18.
2018/19.

Неоправдани

6.926
15.991

5.096
11.604

ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ
22.970

Школска
година

Оправдани

Укупан број
ученика

393
361
357
333
345
344
332

16.700

Број
неоправданих
изостанака
по ученику
I – IV разред
69
87
95
93
103
55
29

ВЛАДАЊЕ
(Број ученика)
5
4 3 2
292
12 4 1

1
/

Број
изостанака
по ученику
V – VIII разред
99
158
149
167
185
107
75

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, 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 мање неоправданих изостанака него у
прошлој школској години, и мање него претходних 6 година, али је и ове године било
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 непознато усред номадског начина живота, а у складу
са законским решењима ученици су наше школе.
У наредној години треба 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.
Годишњи извештај о раду школе
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Остваривање наставних програма
Школска година почела је у складу са Календаром. 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.

•

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 предвиђеном
годишњим програмом рада и школским програмом. Прецизнији приказ реализације
допунске наставе дат је табеларно у извештајима стручних већа.

• изборна настава реализована је за ученике oд првог до осмог разреда кроз више
облика:
Изборни програми /предмети
Оба циклуса
Верску наставу и Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима у форми изборне
наставе/изборног програма у оба циклуса са обавезним избором једног од ова два
понуђена предмета похађали су ученици од првог до осмог разреда. Верска настава
одвијала се у 16 група /православни катихизис, док се настава за ученике по католичком
вјеронауку одвијала у цркви-1 група/ у Руми и подручним одељењима, а грађанско
васпитање у оквиру 7 група за ученике од првог до осмог разреда.
Други циклус
Страни језик/други /као изборни предмет са обавезним избором похађају ученици
другог циклуса.Одабир страног језика за ученике петог разреда обављен је 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 везаних
зараније анкетирање родитеља ученика, родитељима нуди избор између француског,
руског и немачког језика. У овој школској години ученици су похађали Немачки
језик.

Годишњи извештај о раду школе
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Физичко васпитање –изабрани спорт су похађати ученици седмог и осмог разреда.
Ученици су се изјашњавали за један од понуђених спортова: одбојка, кошарка, пливање,
атлетика. На основу изјашњавања ученика и родитеља у овој школској години
изабрани спорт је била одбојка.
Од школске 2018/19. године мења се наставни план тако да ће ученици од петог до
осмог разреда похађати обавезне физичке активности у оквиру предмета Физичко и
здравствено васпитање што се поступно уводи на годишњем нивоу, а у складу са Планом
и програмом наставе и учења.
Први циклус
У складу са листом изборних наставних предмета понуђеном од стране надлежног
министарства аша школа је родитељима на изјашњавање понудила, поред обавезних
изборних предмета/верске наставе и грађанског васпитања/ још три изборна предмета за
ученике од другог до четвртог разреда, тако да су понуђену листу чинили: народна
традиција, чувари природе и од играчке до рачунара.
На основу анкетирања ученици млађих разреда су похађали наставу предмета Чувари
природе - 8 група и Од играчке до рачунара - 1 група и Народна традиција - 1 група.
Од школске 2018/19. године мења се понуда изборних предмета у складу са
наставним планом и програмом који се почевши од првог разреда уводи поступно тако да
су ученицима биле понуђене ваннаставне активности: хор, народна традиција и чувари
природе. Ученици првог разреда су у складу са изјашњавањем родитеља
реализовали програм Чувари природе као ваннаставну активност .
Други циклус
Ученицима седмог и осмог разреда школа је понудила у оквиру анкете избор
између следећа четири изборна наставна предмета: Информатика и рачунарство,
Цртање, сликање и вајање, Хор и оркестар и Домаћинство
На основу резултата анкете ученици су у другом циклусу похађали изборну
наставу предмета Хор и оркестар /3 групе/ и предмета Информатика и рачунарство
/2 групе/.
Програми активности по разредима и циклусима
Активности:
-слободне наставне активности / обавезан избор једне од три понуђене /
Слободне наставне активности похађају ученици 5 и 6 разреда и школа
ученицима петог и шестог разреда организује 3 облика слободних наставних
активности од којих ученици изјашњавањем обавезно бирају једну: Цртање,
сликање и вајање, Чувари природе и Хор.
На основу изјашњавања ученика у овој школској години реализоване су све три
слободне активности/ Цртање, сликање и вајање - 5. разред – 23 ученика, 6.
разред - 14 ученика/, Чувари природе/ 5 разред-4 ученика, 6. разред – 3
ученика и Хор/ 5. разред - 14 ученика, 6. разред – 14 ученика
Годишњи извештај о раду школе
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-ваннаставне активности
Од школске 2018/19. године мења се понуда изборних предмета у првом
циклусу у складу са наставним планом и програмом који се почевши од првог
разреда уводи поступно тако да су ученицима биле понуђене ваннаставне
активности: хор, народна традиција и чувари природе. На основу
изјашњавања родитеља у првом разреду у овој школској години реализовани су
Чувари природе .
- обавезне физичке активности
Од школске 2018/19. године мења се наставни план тако да су ученици од петог
до осмог разреда почели похађање обавезне физичке активности у оквиру
предмета Физичко и здравствено васпитање што ће се поступно уводити на
годишњем нивоу, а у складу са Планом и програмом наставе и учења .
-Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности као слободне
активности у свим разредима оба циклуса које се остварују кроз програме културних
активности, школског спорта и спортских активности, секцијски рад, програм
професионалне оријентације, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине,
сарадње са локалном самоуправом и породицом, рад школске библиотеке као и кроз
реализацију програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и
превенције других облика ризичног понашања.
•

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 језика, немачког језика и ликовне културе. Наведени облици
рада обухватили су од 2 до 24 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. 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 24 часа по предмету што се види у табелама са
извештајима стручних већа, a број присутних ученика је варирао и кретао се од 3 до
31.

•

Припремна настава за полагање разредног испита је организована и о томе су били
обавештени родитељи и деца која су требала да полажу. Констатовано је да већина
ученика није присуствовала настави, а није ни изашла на полагање разредног испита.
Тачна евиденција о полагању разредног испита је код секретара школе у записницима.
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Завршни испит у школској 2018/2019. години
У основној школи ''Иво Лола Рибар'' у Руми организован је завршни испит за ученике који
редовно завршавају основну школу и завршни испит за полазнике ООО.
Што се тиче завршног испита организованог за ученике који редовно завршавају основну
школу: укупан број ученика је 47. Два полазника ООО су због година живота такође
приказана у бази за упис па је зато укупан број ученика који су као редовни учествовали
на завршном испиту 49.
Сва три дана завршног испита, тј. 17., 19. и 20. јуна изашло је 48 ученика на завршни
испит. Промена у календару полагања завршног испита настала је услед пропуста у
дистрибуцији тестова. Полазник Немања Срдић је због пропуста у дистрибуцији тестова и
измене у календару полагања пропустио један дан полагања у јунском року и завршни
испит је положио у августовском року. Од укупно 49 ученика 5 (4+1) ученика је полагало
по посебним условима: Никола Јовановић, Мирјана Савић, Верица Павловић и Никола
Николић су радили тест по ИОП-2 и Милутин Тимчешин полазник ООО такође је радио
тест по ИОП-2.
Од 49 ученика 3 ученика су носиоци Вукове дипломе.
Табела 4: Преглед постигнућа на завршном испиту за 2018/19. школску годину

ПРЕДМЕТ

Просечан
број
бодова

са 20 бодова

Српски језик

10,23

2

(4,17%)

Математика

8,21

2

Комбиновани

9,63

4

са 0
бодова

са 15 и више

са 5 и мање

-

7

(14,58%)

9

(18,75%)

(4,17%)

-

5

(10,42%)

18

(37,50%)

(8,33%)

-

6

(12,50%)

5

(10,42%)

Слика 1: Приказ просечног броја бодова на крају разреда, просечног броја бодова на завршном
испиту по тестовима (обрачунат са коефицијентом) и просечног укупног броја бодова
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Резултати школске 2018/2019. године
Што се тиче резултата на нивоу општине наша школа има нижи просек из српског језика
10,23/11,6, математике 8,21/10,5 и комбинованог теста 9,63/10,9 у односу на просек
општине.
Што се тиче појединачног просека на нивоу сремског округа:
➢ Српски језик 12,1
➢ Математика 10,7
➢ Комбиновани 12,2
Можемо закључити да је просек наше школе такође нижи у односу на просек на нивоу
округа.
Укупан просек бодова са тестова на ЗИ на нивоу школе је 28,07. Укупан просек ЗИ на
нивоу општине је 33, а на нивоу округа 35. Закључујемо да нам је укупан просек ЗИ у
односу на просек општине и округа нижи.
Школа бележи просечан успех на завршним испитима. Основни ниво на тесту из српског
језика је урадило 62,19% ученика, средњи ниво 42,88% и напредни 35,94%. На тесту из
математике основни ниво је урадило 62,38% ученика, средњи ниво 29,46% и напредни
ниво 14,06%.
Комбиновани тест:
Табела 5: Процентуални приказ успешности на комбинованом тесту по нивоима

КОМБИНОВАНИ

Физика

Хемија

Биологија

Географија

Историја

Основни ниво

41,15%

68,75%

76,04%

51,56%

60,42%

Средњи ниво

54,17%

29,17%

23,44%

44,79%

46,88%

Напредни ниво

14,58%

29,17%

87,50%

33,33%

47,92%

Графикони 1-5: проценат успешности по задатку и нивоима

Проценат успешности по задатку - српски језик
90,00 85,42

83,33

81,25

77,08

80,00

69,79

70,00

58,33

60,00

58,33

40,00

60,42

56,25

52,08 50,00

45,83

50,00

62,50
52,08

33,33

30,00

22,92

22,92
16,67

20,00

19,79

14,58

10,00
0,00
о

н

о

о

с

с

н

н

с

o

o

с

o

o

н

с

41

11

22

28

8

16

7

11

39

28

25

24

37
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Што се тиче ООО, од укупно 41 полазника (39 из школске 2018/2019. и 2 из 2017/2018.
године) који су ове школске године били пријављени за полагање укупно 20 полазника је
изашло и положило завршни испит односно 48,78%. Од укупно 39 полазника који су
завршили трећи циклус (2018/2019. године) и стекли право на полагање завршног испита
Годишњи извештај о раду школе
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20 полазника је положило завршни испит односно 51.28%.
Само један полазник је положио завршни испит у јунском испитном року, а сви остали
полазници су услед пропуста у дистрибуцији тестова и измене у календару полагања
положили завршни испит у августовском року.
Сви полазници који су изашли на полагање завршног испита успешно су положили и
стекли сведочанства о завршеном основном образовању.
Значајан је податак да су два полазника из ООО, Милутин Тимчешин и Немања Срдић,
уписали средњу школу као редовни ученици.
Полазници који нису изашли на полагање испита или нису изашли сва три предвиђена
дана упућују се на поновно полагање завршног испита у јуну 2020. године.

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 ученици наше
школе, а најзапаженији резултати приказани су у наставку.
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
У току школске 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:
Табела 5: Резултати на такмичењима ученика у школској 2018/2019 години

Предмет

Име и презиме

Српски језиккњижевност
Хемија

Вања Бељаков
Бојана Равњаковић
Александра Мајсторовић
Нађа Павловић
Елена Џамбас
Александра Мајсторовић

Географија
Техничко и
информатичко
образовање
Енглески језик
Физичко
васпитање-

Општинско
такмичење

Републичко
такмичење

3. место
3. место
3. место
2. место
3. место

Александра Мајсторовић

2. место

Сара Божић
Нађа Павловић

3. место
1. место
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атлетика –
спринт

Мушка одбојкашка екипа

1. место

Одбојка
Ученици наше школе учествовали су на такмичењима у организацији Министарства
просвете и пласирали се на окружна такмичења. На општинским такмичењима освојена су
2 прва места, 2 друга места и 5 трећих места.
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 екскурзије је разматрао реализацију програма рада за школску
2018/2019. годину и донео следеће закључке:
− Тим је радио у складу са програмом рада за школску 2017/2018. годину;
− одржала је шест 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 за
наредних четири године;
− анализирана реализација екскурзија и школе у природи на основу извештаја
учитеља и наставника.
Једнодневна екскурзија ученика I - II разреда је реализована 31. маја 2019. према плану
и програму на релацији Београд, преко туристичке агенције „Корал турс“ из Руме. Том
приликом, ученици су посетили Авио-музеј, Зоолошки врт и Калемегдан.
Једнодневна екскурзија ученика III - IV разреда је реализована 20. маја 2019. према
плану и програму на релацији Рума – Текериш – Троноша – Тршић – Бања Ковиљача –
Рума преко туристичке организације „Корал турс“.
Једнодневна екскурзија ученика V и VI разреда је реализована 27. маја 2019. према
плану и програму на релацији Рума – Дивчибаре – Ваљево – Бранковина – манастир Каона
– Рума преко туристичке агенције „Корал турс“.
Дводневна екскурзија ученика VII и VIII разреда је реализована 29-30. октобра 2018.
године на релацији Рума – Мећавник – Бајина Башта – Шарганска осмица – Манастир
Рача – Перућац – Бања Ковиљача – Рума преко туристичке агенције „Корал турс“.
Годишњи извештај о раду школе

15

Школа у природи (рекреативна настава) за ученике нижих разреда је реализована
према плану у периоду од 26. октобра до 1. новембра 2018. на Дивчибарама преко
туристичке агенције Корал турс.
Закључак:
Екскурзије нижих и виших разреда, као и школа у природи су реализоване веома
успешно, према плану и програму, а у складу са одлукама Наставничког већа, Савета
родитеља и Школског одбора.

Активности на побољшању материјално-техничких услова
рада школе
Активности које су реализоване ове школске године излистане су детаљно у делу
извештаја у коме је презентован извештај о раду директорке школе, као и у делу који се
односи на реализацију Развојног плана у овој школској години .

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 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 2018/2019. године одржало је 14
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 /
• израда школског развојног плана за наредних пет година (разматрање и усвајање)
• давање мишљења о кандидату за избор директора
• предлагање плана надокнаде пропуштеног образовног васпитног рада
• упознавање са изменама закона у погледу оцењивања ученика
• доношење одлуке у вези вођења дневника од школске 2019/2020. (е - дневници од
1. до 8. разреда)
• разматрање Годишњег извештаја о раду школе и осталих релевантних извештаја
• утврђивање шеме слободних активности
Годишњи извештај о раду школе
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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 текућих питања васпитно – образовне праксе и акција покренутих од
стране Министарства просвете
упознавање са новинама везаним за законска и подзаконска акта
упознавање са темама из оквира “интерног„ стручног усавршавања кроз 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 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
Годишњи извештај о раду школе
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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 владањем ученика као и васпитним мерама и мерама друштвено корисног и хуманитарног рада
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

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 васпитно-образовног 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
Годишњи извештај о раду школе
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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 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

Стручно веће разредне наставе
Снежана Гојевић

БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА
Редовна, обавезна настава:
1-8.разреда и ФОО
Обавезни изборни предмет:
(грађанско/верска, други страни језик,
изабрани спорт у 7 и 8.разреду)
Изборни предмет:
(2-4.р: ЧП или НТ или од иг. до рач. )
(7 и 8.р: хор или информатика)

НАПОМЕНЕ:

Реализовано (предмет/број по
предмету/укупан број)
СЈ 180, МАТ.180, СОН 72, ЛК 36, ЛК 72,
ПиД 72, МК 36, ФВ 108
укупно7776

Број ученика

178

грађанско 36 укупно132
178
верска 36 укупно396

ЧП 36 укупно 324

149

ЧП 36 укупно 108

39

432

178

Слободне наставне активности
(5 и 6.разреди: ЧП или ЦСВ или ХОР)
Обавезне ваннаставне активности
( само 1.разреди)
Чос:

српски језик 18
Допунска настава:

математика 18

54

укупно 432
Додатна настава:

Математика 36
14
Укупно 108

Секције:

Драмска36

16

Ликовна72
Рецитаторска108

15
17

укупно 216
Годишњи извештај о раду школе
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АНГАЖОВАНОСТ У ТИМОВИМА И
СТРУЧНИМ ВЕЋИМА
( навести веће и тим)
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
за школску 2018/19 годину
-унети збирно за све школе у којима раде-

У установи: ( број)

Мирјана Кваић

44

Милорад Марковић

47

Снежана Гојевић

44

Нада Бирач

47

Ван установе-акредитовани
семинари+скупови (број)

НАПОМЕНА:

,,Архимедесов“ математички
практикум:нестандардни математички
задаци (8 )
Пројект метода и проблемска настава
подржана са ИКТ(16)
,,Архимедессов“математички
практикум:нестандардни математички
задаци (8)
Пројект
метода и проблемска настава
подржана са ИКТ (16) Програм еобуке наставника за укључивање
финансијског описмењавања у систем
образовања и васпитања РС (16)
,,Архимедесов“математички
практикум:нестандардни математички
задаци (8)
Пројект метода и
проблемска настава подржана са ИКТ
(16)
,,Архимедесов“математички
практикум:нестандардни математички
задаци (8)
Пројект метода и
проблемска настава подржана са ИКТ
(16)

24

40

24

24

Светлана Јакић

44

Пројект метода и проблемска настава
подржана са ИКТ(16)

16

Љиљана Дороњски

44

Пројект метода и проблемска настава
подржана са ИКТ (16)

16

Драгана Плавшић

44

Душан Јевтић

44

Верица Куриџа

44

Маја Живковић

44

Маријана Јездић

20
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,,Архимедесов“ математички
практикум:нестандардни математички
задаци(8)
Пројект метода и
проблемска настава подржана са
ИКТ(16)
,,Архимедесов“математички
практикум:нестандардни математички
задаци (8)
Пројект метода и
проблемска настава подржана са
ИКТ(16)
,,Архимедесов“ математички
практикум:нестандардни математички
задаци(8)
Пројект метода и
проблемска настава подржана са
ИКТ(16)
,,Архимедесов“математички
практикум:нестандардни математички
задаци (8)
Пројект метода и
проблемска настава подржана са
ИКТ(16)

24

24

24

24

20

Лазар Комадиновић

10

Ивана Ступар

10

Олгица Милутиновић

10

,,Пројект метода и проблемска настава
подржана са ИКТ(16)

16

Акредитовани семинари
1. Пројект метода и проблемска настава подржана са ИКТ ( 11 присуствовало)
2. ,,Архимедесов“ математички практикум :нестандардни математички задаци (8присуствовало)
3. Програм е-обуке наставника за укључивање у систем образовања и васпитања РС (1 присуствовао)
Одржан угледни час
(презиме и име наставника/учитеља)

Наставна јединица (тема)

Разред / датум

НАПОМЕНА:

Нису одржани угледни часови.
Број одржаних часова у 4.разреду
(презиме и име наставника)

Наставна јединица (тема)

Чолић Милена

Груписање живог света

IV - 16.2.2019.

Јелић Даринка

Певање песама

4.3.2019.

Југовић Сања
Брацановић Љиљана
Joвановић Ружица

Прошлост,ратови
Мозаик Стефана Првовенчаног

Разред / датум

13.3.2019.
IV1 - 22.3.2019.

Вежбе

3.4.2019.

Упознавање са петим разредом

13.5.2019.

Карта,игра

15.5.2019.

Пауновић Слађана

Упознавање

17.5.2019.

Митровић Јелена

Запремина

28.5.2019.

Васиљевић Живомир

Упознавање

29.5.2019.

Јовановић Ивана

Упознавање

30.5.2019.

Гордана Комленац

Упознавање

31.5.2019.

Елиша Буздимировић

Абецеда

3.6.2019.

Топаловић Анита

Игрице

5.6.2019.

Кокиновић Гордана

Писмено множење бројева већих од
милион

4.2.2019.

Кокиновић Гордана
Митровић Јелена

Одређивање непознатог сабирка утврђивање

IV2 - .2.2019.

Чолић Милена

Прилагођеност биљака и животиња

6.2.2019.

Јуришић Весна
Гордана Обрадовић

Годишњи извештај о раду школе
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Обрадовић Гордана

упознавање

6.2.2019.

Југовић Сања

упознавање

6.2.2019.

Јовановић Ивана

Ревисион-понављање

6.6.2019.

Милена Човић

Научили смо о билјкама и
животињама

6.02.2019.

Сања Југовић

Музичко „Час посвећен историји
нашег краја“

6.02.2019.

Гордана Обрадовић

„У библиотеци“

7.02.2019.

Јелена Митровић

„Писмено множење бројева већих од
милион“

05.02.2019

Гордана Кокиновић

„Писмено множење бројева већих од
милион“

04.02.2019.

ТАКМИЧЕЊА
( презиме и име наставника/ учитеља)

Име и презиме ученика,
разред

Ниво такмичења, резултати

Бирач Нада

Љикај Албин, Нулеши
Селена, Стојановић
Оља, Јована Божић, Руп
Анђела

Школско такмичење из математике,
без пласмана

Нада Бирач

Александар Гаруновић

Прво место литерарног конкурса
,,Радовићев венац“

Куриџа Верица

Марија Борковац

Општинско такмичење рецитатора,
без пласмана

Милорад Марковић

Ракош Нора

Општинско такмичење рецитатора,
без пласмана

Милорад Марковић

Штимац Марија

,,Радовићев венац“литерарни
конкурс, друго место

Врста активности:

Време и број учесника:

Манифестација
„Сремски бећарац“

2.9.2018.

69 ученика

4.10.2018.

42

4.10.2018.

22

5.10.2018.

69

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

НАПОМЕНА:

НАПОМЕНА:

(презиме и име наставника/учитеља или
актива/већа)
СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ
НАСТАВЕ

Позоришна представа
„Бајка о рибару и
рибици“
Позоришна представа
„Мишка –бонтонбомбонишка“
Позоришна представа
„Мишка-бонтонбомбонишка“
Европски дани
посматрања птица
Годишњи извештај о раду школе

6.и 7.10.2018. 15

22

Систематски преглед

8.10.2018.

14

Буди спреман-постани
извиђач

10.10.2018.

26

Трка за срећније
детињство

18.10.2018.

42

19.10.2018.

53

20.10.2118.

55

Систематски преглед

23.10.2018.

14

Систематски преглед

25.10.2018.

7

16.11.2018.

52

6.12.2018.

28

Бадње вече

6.1.2019.

69

Школска слава „Свети
Сава“

27.1.2019.

46

Дружење са песником
Дарком Главашем

6.3.2019.

147

Приредба поводом 8.
марта

8.3.2019.

69

8.3.2019.

69

20.3.2019.

69

9.4.2019.

24

Систематски преглед

15.4.2019.

10

Биоскопска представа;
„Петар Пан и Магична
књига Недођије“

17.4.2019.

53

Дан школе-приредба

18.4.2019.

29

Ускршње радости,
шарање јаја

26.4.2019.

69

Ускршње радости,
приредба

29.4.2019.

69

Изложба „Више од
игре“

15.5.2019.

62

Једнодневна екскурзија

20.5.2019.

70

Посета храму Св.
Николај

22.5.2019.

28

Позоришна представа
„Ивица и Марица“
Хуманитарни концерт
ученика школе од 2.4.разреда
СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ
НАСТАВЕ

Биоскопска представа
„Фантастично путовање
у ОЗ“
Посета музеју-Велики
рат, ослобођење и
присаједињење

Присуствовање говору
председника А. Вучића
Присуствовање
литургији поводом
посете Епископа
Сремског
Посета музеју –
Математика није баук

Годишњи извештај о раду школе
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Једнодневна екскурзија

31.5.2019.

62

Еко радионица, уређење
дворишта, изложба
кућних љубимаца

1.6.2019.

147

Систематски преглед

12.6.2019.

12

24

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

Редовна, обавезна настава:

ДРУШТВЕНА ГРУПА ПРЕДМЕТА

НАПОМЕНЕ:

Весна Јуришић
Реализовано (предмет/број по
предмету/укупан број)
Српски језик - 602 (5-1,6-2, 72,8-3)
Српски језик- 740 (5-2, 6-1, 7-1,
8-1, 8-2)

69

Историја - 564
Енглески језик - 636
Немачки језик - 6636

154
154
154

5/1-33
6/1-36
8/1-35

21
18
17

36 (Комленац Г.)-српски ј.
36 (Јуришић В.)-српски ј.
72(Југовић Сања.) -историја
10 (Јовановић Ивана.)-енглески

11
12
66
55

Број ученика

85

Обавезни изборни предмет:
Изборни предмет:
Чос:

Допунска настава:

Додатна настава:

Секције:

48 (Комленац Г.)-српски ј.
36 (Јуришић В.)-српски ј.
8(Југовић Сања) -историја
/ (Јовановић И.)-енглески
Драмска секција- 36
Литерарно-рецитаторска
секција-40
Српски језик-24 (Весна
Јуришић)

Припремна настава 8.разреда, такмичења и
сл.

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

Годишњи извештај о раду школе

Историја- 14

3
5
7
13
15
број је варирао, од троје
ученика до десеторо
31

Енглески језик- припрема за
2
такмичење-4
Одржано је пет састанака. Веће се бавило питањима:
Просечном оценом по предметима ученика виших разреда;
Планирањем стручног усавршавања у складу са обавезним
бројем сати у установи (44) и 24 бода ван установе;
Организација иницијалних тестова (акценат на функционалном
знању ученика);
Анализом иницијалних тестова (проценат урађених задатака на
сва три нивоа по унапред утврђеним критеријумима за одређење
стандарда- на државном нивоу) ;
Планирањем инклузивног рада у оквиру тимова за додатну
подршку ученицима и израдом ИОП-а;
25

Планирањем сарадње са педагошким асистентом;
Јачањем сарадње са родитељима у оквиру тима за додатну
подршку;
Анализом стандарда и програма на нивоу актива и предмета:
уочавање сличности и разлика, тј. везе између стандарда и
програма, планирање на основу уоченог, очекиваних резултата у
одређеном разреду, методе, облици рада, средства, услови,
временска динамика, сарадња у већима;
Организацијом додатне и допунске наставе уз праћење
оптерећења ученика- повећати број ученика на допунској
настави;
Укључивање у реализацију и планирање Дечије недеље;
Учешће у литерарним конкурсима;
Припреме ученика за полагање завршног испита;
Анализа пробног и завршног испита;
Укључивањем у манифестациеј на локалном нивоу.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
(презиме и име наставника/учитеља)

У установи: ( број)

Ван установе-акредитовани
семинари+скупови (број)

НАПОМЕНА:

1) ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА

Гордана Комленац

59

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ
ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА
УЧЕЊА, ЗА НАСТАВНИКЕ КОЈИ
ИЗВОДЕ НАСТАВУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ У ПЕТИМ РАЗ. ОШ ОД
ШК.Г. 2018-19. Компетенција за наставну
област, предмет и методику наставе,
поучавање и учење. Компетенција – К1,
приотитетна област П - 5. Бр у каталогу
1973/2018/15061 . Обука реализована 06.07.2018.У ОШ „Ј.Ј.Змај“ у Руми

24 бода

Весна Јуришић

Годишњи извештај о раду школе

66

2) ПРОЈЕКТ МЕТОДА И ПРОБЛЕМСКА
НАСТАВА ПОДРЖАНА СА ИКТ, Бр.183ИТУН-559/2018. Компетенција К2 ,
приоритетна област 1
16 бодова
1) ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ
ОРИЈЕНТИСАНЕК А ИСХОДИМА
УЧЕЊА, ЗА НАСТАВНИКЕ КОЈИ
ИЗВОДЕ НАСТАВУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ У ПЕТИМ РАЗ. ОШ ОД
ШК.Г. 2018-19. Компетенција за наставну
област, предмет и методику наставе,
поучавање и учење. Компетенција – К1,
приотитетна област П - 5. Бр у каталогу
1973/2018/15061 . Обука реализована 06.07.2018.У ОШ „Ј.Ј.Змај“ у Руми
24 бода
2) Обука „Дигитална учионица/ дигитално
компетентан наставник- увођење
електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала
19,5 бодова
3) ПРОЈЕКТ МЕТОДА И ПРОБЛЕМСКА
НАСТАВА ПОДРЖАНА СА ИКТ, Бр.183ИТУН-559/2018. Компетенција К2 ,
приоритетна област 1
26

16 бодова
4) Програм е-обуке наставника за
укључивање финансијског описмењавања у
систем образовања и васпитања Републике
Србије- основна школа,
5.2-19.2.2019.
К2,К3; П3
16 бодова
1) Интегрални програм обуке за
остваривање ФООО-модул 1, основне
анфрагошке вештине
24 бода
2) Програм е-обуке наставника за
укључивање финансијског описмењавања у
систем образовања и васпитања Републике
Србије- основна школа,
5.2-19.2.2019.
К2,К3; П3
16 бодова
3) Програм обуке наставника за
реализацију наставе орјентисане ка
исходима учења
24 бодова
1) ПРОЈЕКТ МЕТОДА И ПРОБЛЕМСКА
НАСТАВА ПОДРЖАНА СА ИКТ, Бр.183ИТУН-559/2018. Компетенција К2 ,
приоритетна област 1
16 бодова
2) «Васпитни проблеми код ученика и како
их превазићи»
16 бодова
3) Програм е-обуке наставника за
укључивање финансијског описмењавања у
систем образовања и васпитања Републике
Србије- основна школа,
5.2-19.2.2019.
К2,К3; П3
16 бодова

Ивана Јовановић

19

Сања Југовић

68

Елиша Буздимировић

12

Одржан угледни час
(презиме и име наставника/учитеља)

Наставна јединица ( тема)

Разред / датум

Весна Јуришић

„Дигитални уџбеници“

25.1.2019.

Комленац Гордана

„Мали Радојица“

27.3.2019.
7-1

Сања Југовић

„Систематизација градива шестог
разреда“

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

Наставна јединица ( тема)

7.6.2019.
6-1
Разред / датум

Весна Јуришић

Упознавање са предметом српски
језик и књижевност

4-1

Гордана Комленац

Упознавање са предметом српски
језик и књижевност

4-1

Годишњи извештај о раду школе

/

НАПОМЕНА:

НАПОМЕНА:

Мај 2019.
Рума
Мај 2019.
Рума

27

Сања Југовић

Упознавање са предметом историје

ТАКМИЧЕЊА
( презиме и име наставника/ учитеља)

Име и презиме ученика,
разред

Ниво такмичења, резултати

Гордана Комленац

Елена Џамбас, 7-1

4. место на Општинском такмичењу
из српског језика

Ивана Јовановић

Сара Божић, 8-2

3. место на Општинском и пласман на
Окружно такмичење из енглеског
језика

Бојана Равњаковић 7-2
Весна Јуришић
Вања Бељаков, 7-2
РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ
(посете, изложбе, сарадња са другим
установама итд.)

Врста активности:

4-1; 4-2; 4-3

6.2.2019.
Краљевци и
Добринци
23.3.2019.
Рума
НАПОМЕНА:

3. место на Окружном такмичењу из
књижевности и пласман на Окружно

Време и број учесника:

НАПОМЕНА:

Весна Јуришић

Посета КЦ-у
Представа „Бајка о
Стефанобрадом“

60 ученика,22.5.2019.

Евиденција
се води у
записнику
Већа, на сајту
школе

Весна Јуришић

Посета Сајму књига у
Београду

Индивидуална посета

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

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

Природна група предмета
Бранка Вујанић
Реализовано (предмет/број по
предмету/укупан број)

Географија-564
Биологија-636
Математика-560+712
Хемија-348
Техничко и
информатичко
образовање-348
6. Техника и
технологија-288
7. Физика-432
8. Информатика и
рачунарство-72
1.
2.
3.
4.
5.

Редовна, обавезна настава:
1-8. разреда и ФОО

Годишњи извештај о раду школе

НАПОМЕНЕ:

Број ученика

Географија-154
Биологија-154
Математика-68+85
Хемија-76
Техничко и
информатичко-76
6. Техника и
технологија-78
7. Физика-111
8. Информатика и
рачунарство-81
1.
2.
3.
4.
5.

28

Обавезни изборни предмет:
(грађанско/верска, други страни језик,
изабрани спорт у 7 и 8.разреду)

1. Грађанско
васпитање(8.разред)102

Изборни предмет:
(2-4.р: ЧП или НТ или од иг. до рач. )
(7 и 8.р: хор или информатика)

1. Информатика и
рачунарство-70

Слободне наставне активности
(5 и 6.разреди: ЧП или ЦСВ или ХОР)

1. Чувари природе (5. и 6.
разред)-144

1. Грађанско
васпитање(8.раз)-32
1.Информатика и
рачунарство-30

1.Чувари природе (5. и 6.
разред)-10

Обавезне ваннаставне активности
( само 1.разреди)
Чос:

Допунска настава:

Додатна настава:

Секције:

Припремна настава за 8.разред/
такмичења...

Број одржаних часова у 4.разреду

АНГАЖОВАНОСТ У ТИМОВИМА И
СТРУЧНИМ ВЕЋИМА
(навести веће и тим)

Годишњи извештај о раду школе

8-3: Гордана Обрадовић-36
7-2:Милена Чолић-36
8-2: Бранка Вујанић-34
6-2:Слађана Пауновић-37
1.Географија-36
2.Биологија-36
3.Математика-36
4.Хемија-36
1.Географија-36
2.Биологија-36
3.Математика-20+150
4.Хемија-36

8-3: 14
7-2:14
8-2:16
6-2:20
1.Географија-15
2.Биологија-36
3.Математика-50+54
4.Хемија-20
1.Географија-6
2.Биологија-24
3.Математика-4+5
4.Хемија-4

1. Техничко и
информатичко
образовање-56
2. Техника и технологија-29
3. Информатика и
рачунарство-10

1.Техничко и
информатичко образовање4
2.Техника и технологија-4
3. Информатика и
рачунарство-2

1.Географија-10
2.Биологија-10
3.Математика-24+17
4.Хемија-10
5.Физика-15
1.Гордана Обрадовић-3
2.Милена Чолић-3
3.Јелена Митровић-3
5.Слађана Пауновић-1
6. Живомир Васиљевић-1
7. Анита Топаловић-1
Гордана Обрадовић-стручни тим за израду предлога плана
екскурзије; тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Милена Чолић-стручни тим за израду предлога плана
екскурзије; тим за екологију, хигијену и здравствену заштиту
Јелена Митровић-тим за самовредновање
Бранка Вујанић-тим за развој међупредметних компетенција и
предузетништва; тим за професионалну орјентацију
Слађана Пауновић-тим за самовредновање-координатор: тим
за обезбеђивање квалитета и развој установе
Анита Топаловић-тим за самовредновање; школски развојни
29

тим
Гордана Кокиновић-тим за професионалну орјентацију; тим за
професионални развој
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
за школску 2018/19 годину
-унети збирно за све школе у којима раде-

У установи: (број)

Гордана Обрадовић

64

Милена Чолић

44

Јелена Митровић

33

Бранка Вујанић

56

Слађана Пауновић

87

Живомир Васиљевић

16

Гордана Кокиновић

46

Анита Топаловић

44

Годишњи извештај о раду школе

Ван установе-акредитовани
семинари+скупови (број)

НАПОМЕНА:

22-„укључивање финансијског
описмењавања у систем образовања и
васпитања Републике Србије“(16)
-студијско путовање-ОКЦ (Бор-4;
Виминацијум-2)
40-„ Пројекат метода и проблемска
настава уз подршку информационих
технологија“(16)
-„Програм обуке наставника за
реализацију наставе орјентисане ка
исходима учења“ (24)
16-„ укључивање финансијског
описмењавања у систем образовања и
васпитања Републике Србије“(16)
56- „ Пројекат метода и проблемска
настава уз подршку информационих
технологија“(16)
- „укључивање финансијског
описмењавања у систем образовања и
васпитања Републике Србије“(16)
-„Електронски сервиси у пројектно
орјентисаној настави“(24)
48-„Пројекат метода и проблемска
настава уз подршку информационих
технологија“(16)
-„укључивање финансијског
описмењавања у систем образовања и
васпитања Републике Србије“(16)
- Програм обуке наставника
информатике у 6. и 7.
разреду основног
образовања и васпитања
за програмски језик
PYTHON (16)
24- „ Пројекат метода и проблемска
настава уз подршку информационих
технологија“(16)
-„Електронски сервиси у пројектно
орјентисаној настави“(24)
32-„ Пројекат метода и проблемска
настава уз подршку информационих
технологија“(16)
--„укључивање финансијског
описмењавања у систем образовања и
васпитања Републике Србије“(16)
59,5-„Обука за наставнике у оквиру
пројекта 2000 дигиталних учионица и
дигитално компетентан наставник“
(19,5)
-„програм обуке за водиеље у оквиру
2000 дигиталних учионица“ (24)
- Програм обуке наставника
30

информатике у 6. и 7.
разреду основног
образовања и васпитања
за програмски језик
PYTHON (16)
Одржан угледни час
(презиме и име наставника/учитеља)

Наставна јединица ( тема)

Разред / датум

Слађана Пауновић

Рециклажа

5-2; 8.02.2019.

Гордана Кокиновић

Дељивост са 3 и 9

5-2; 4.10.2018.

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

Наставна јединица ( тема)

Милена Чолић

Прилагођеност биљака и животињаобрада

4-1; 06.02.2019.

Гордана Кокиновић

Писмено множење бројева већих од
милион

4-1; 04.02.2019.

Гордана Кокиновић

Упознавањем са предметом
математика

4-2 и 4-3; 06.02.2019.

Гордана Обрадовић

Упознавањем са предметом
географија

4-2 и 4-3; 06.02.2019.

Гордана Обрадовић
Слађана Пауновић
Живомир Васиљевић
Анита Топаловић
Јелена Митровић

Разред / датум

Светлосна пропустљивост
материјала и сенки
Упознавање са предметом техника и
технологија
Материјали се могу мењати
Упознавање са предметом
информатике
Упознавањем са предметом
математика

НАПОМЕНА:

4-1; 15.05.2019.
4-1; 17.05.2019.
4-1; 29.05.2019.
4-1; 05.06.2019.
4-2 и 4-3; 06.02.2019.

ТАКМИЧЕЊА
( презиме и име наставника/ учитеља)

Име и презиме ученика,
разред

Ниво такмичења, резултати

Гордана Обрадовић

Елена Џамбас 7-1

Општински 2.место

Гордана Обрадовић

Нађа Павловић 8-3

Општински 3.место

Гордана Обрадовић

Александра
Мајсторовић
8-3

Општински 3.место

Милена Чолић

Равењаковић Бојана 7-2

Општински

Милена Чолић

Рајковић Милица 8-1

Општински

Бранка Вујанић

Александра
Мајсторовић
8-3

Општински 2. место

Годишњи извештај о раду школе

НАПОМЕНА:

НАПОМЕНА:

31

Слађана Пауновић

Данка Јованов 5-2

Општинско 3. место

Слађана Пауновић

Александра
Мајсторовић 8-3

Општинско 2. место

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

Сергеј Ђумић, 6-1

Општинском такмичењу
из програмирања 2.место

Врста активности:

Време и број учесника:

НАПОМЕНА:

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

СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕШТИНА
СТРУЧНО ВЕЋЕ/АКТИВ
РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ
ВЕЋА/АКТИВА
БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА

Редовна, обавезна настава:
1-8.разреда и ФОО

Обавезни изборни предмет:
(грађанско/верска, други страни језик,
изабрани спорт у 7 и 8.разреду)
Изборни предмет:
(2-4.р: ЧП или НТ или од иг. до рач. )
(7 и 8.р: хор или информатика)
Слободне наставне активности
(5 и 6.разреди: ЧП или ЦСВ или ХОР)

Веће вештина

НАПОМЕНЕ:

Љиљана Брацановић
Реализовано (предмет/број по
предмету/укупан број)
Музичка култура 356
Ликовна култура 390
Физичко и здравствено
васпитање 212
Физичко и здравствено
васпитање-7.разред-144
Изабрани спорт-одбојка-36

158
158
117

Изабрани спорт-одбојка8.разред
102

47

Хор 104

49

Хор 36

30

Цртање,сликање,вајање 144

38

Даринка Јелић-7-1 36
Ружица Јовановић 5-2 36

15
21

Број ученика

29
28

Обавезне ваннаставне активности
( само 1.разреди)
Чос:

Допунска настава:

Додатна настава:

Годишњи извештај о раду школе

32

Секције:

Одбојка-10
Ритмика-13

35
16

Припремна настава за 8.разред/
такмичења...

Број одржаних часова у 4.разреду

Ликовна култура-2 часа
Музичка култура-1 час
Физичко и здравствено васпитање-1 час

АНГАЖОВАНОСТ У ТИМОВИМА И
СТРУЧНИМ ВЕЋИМА
(навести веће и тим)

Даринка Јелић-Тим за културну и јавну делатност, Тим за
естетски изглед школе, Тим за међупредметну компетенцију и
предузетништво, веће вештина
Љиљана Брацановић-Веће вештина, Тим за естетско уређење
школе
Ружица Јовановић-Тим за насиље, веће вештина
Наташа Лазаревић-Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе, Тим за еколошку, хигјенску и здравствену заштиту
Тим за развој школског програма, веће вештина

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
за школску 2018/19 годину
-унети збирно за све школе у којима раде-

У установи: ( број)

Ван установе-акредитовани
семинари+скупови (број)

Даринка Јелић
Љиљана Брацановић

34
40

32
40

Ружица Јовановић

44

27

Наташа Лазаревић

44

27

Одржан угледни час
(презиме и име наставника/учитеља)

Наставна јединица (тема)

Разред / датум

Љиљана Брацановић и Даринка Јелић
Ликовна и музичка култура

Удараљке-ритмичке и звучне

5-1 и 7-1 04.06.2019.

Ружица Јовановић-физичко и здравствено
васпитање

Рад по станицама

6-2 10.04.2019.

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

Наставна јединица ( тема)

Разред / датум

НАПОМЕНА:

НАПОМЕНА:

НАПОМЕНА:

Даринка Јелић-1 час
2 часа
Љиљана Брацановић

4.разред,12.04.2019.
Израда мозаика од папира

ТАКМИЧЕЊА
(презиме и име наставника/ учитеља)

Име и презиме ученика,
разред

Ниво такмичења, резултати

Јелић Даринка

Албин Љикај

Распевано пролеће-општинско2.место

5.-8. разред
БрацановићЉиљана

7. и 8. разред
5.-8. разред

Годишњи извештај о раду школе

НАПОМЕНА:

Живот и дело Светог Савеопштинско-учешће
Модна одећа будућности-општинскоучешће
Светосавље и наше доба-републичкоучешће
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8. разред
Јовановић Ружица

7. разред
6. разред

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

Нађа ПавловићОпштинско-атлетика - 100м-1. место
Међуокружно-атлетика-3. место
Окружно-атлетика-2. место
Одбојка
Општинско-дечаци-одбојка, 1. место
Зонско-учешће
Кошарка-општинско-2. место-дечаци

Врста активности:

Време и број учесника:

Изложба и радионица„Велики ратослобођење и
присаједињење

06.12.2018.-5.-1 15 ученика
11.12.2018.-5-2 16 ученика

НАПОМЕНА:

( презиме и име наставника/учитеља или
актива/већа)
Љиљана Брацановић-Завичајни Музеј
Рума

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
СТРУЧНО ВЕЋЕ/АКТИВ
РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ
ВЕЋА/АКТИВА
БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА

Редовна, обавезна настава:

Годишњи извештај о раду школе

ООО

НАПОМЕНЕ:

Бранка Малић
Реализовано (предмет/број по
предмету/укупан број)
Први циклус:
Српски језик – 400
Математика – 400
Основне животне вештине –
110
Енглески језик – 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
Предузетништво – 68
Одговорно живљење у
грађанском друштву – 120
Трећи циклус:
Српски језик – 200
Математика – 202
Енглески језик – 136
Историја – 68
Географија – 68
Физика – 68
Хемија – 68
Биологија – 34
Дигитална писменост – 54
Предузетништво – 68
Одговорно живљење у
грађанском друштву – 100

Број ученика

35 полазника (први циклус)
36 полазника (други циклус)
43 полазника (трећи циклус)
Укупан број полазника 114

34

Примењене науке – 100
Укупан број часова – 3630

Обавезни изборни предмет:

Изборни предмет:

Чос:

Допунска настава:

Први циклус – 50
Други циклус – 55
Трећи циклус – 54
Укупан број часова -159
Први циклус:
Српски језик – 18
Математика – 18
Основне животне вештине – 16
Енглески језик – 14
Дигитална писменост – 16
Други циклус:
Српски језик – 40
Математика – 42
Енглески језик – 8
Историја – 24
Географија – 16
Физика – 8
Биологија – 20
Хемија – 8
Дигитална писменост – 8
Предузетништво – 6
Одговорно живљење у
грађанском друштву – 6
Трећи циклус:
Српски језик – 40
Математика – 42
Енглески језик – 8
Историја – 24
Географија – 16
Физика – 8
Биологија – 20
Хемија – 8
Дигитална писменост – 8
Предузетништво – 6
Одговорно живљење у
грађанском друштву – 6
Примењене науке – 10
Укупан број часова - 464

Укупан број полазника 114

Укупан број полазника 80

Додатна настава:
Секције:

Припремна настава 8.разреда, такмичења и
сл.

Годишњи извештај о раду школе

Српски језик – 10
Математика – 10
Историја – 10
Географија – 10
Физика – 10
Хемија – 10
Биологија – 10

Укупан број полазника - 43
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САСТАНЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА /
АКТИВА
(навести теме и број састанака)

Укупан број часова -70
14.09.2018
20.12.2018.
16.01.2019.
01.03.2019.
14.05.2019.
Укупно 5 састанака, очекује нас још један у јуну месецу.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
(презиме и име наставника/учитеља)

Зец Марина

Малић Бранка

У установи: ( број)

44

74

Ван установе-акредитовани
семинари+скупови (број)
Пројект метода и проблемска настава
уз подршку информационо
комуникационе технологије.
17-18. 11. 2018.
Укупно: 16
Ефикасно вођење педагошке
документације, К1-П2, 22.04. до
11.05.2018. -24
Програм обуке наставника за
реализацију наставе оријентисане ка
исходима учења, 04.07.2018. – 24
Пројект метода и проблемска настава
подржана са ИКТ, 17.11. до
18.11.2018. – 16
Укупно: 64

Јовић Јован

44

/

Црномарковић Александра

24

/

Лилић Јелена

30

Којић Светлана

100

Бабурски Маја

10

Бранковић Сузана

10

Годишњи извештај о раду школе

НАПОМЕНА:

Пројект метода и проблемска настава
подржана ИКТ, 17.11. до 18.11.2018.
Прати, процени и објективно оцени
Програм е-обуке наставника за
укључивање финансијског
описмењавања у систем образовања и
васпитања Републике Србије- основна
школа
Укупно: 40
Пројект метода и проблемска настава
подржана ИКТ, 17.11. до 18.11. 2018.
Обука за наставнике који учествују у
остваривању програма функционалног
образовања одраслих, модул 1.
фебруар 2109. -24
Укључивање финансијског
описмењавања у систем образовања и
васпитања - 16
Укупно: 56
Планирање наставе хемије- смернице
за квалитетну наставе
Наставна секција из хемије
Укупно: 26
„Прати, процени и објективно оцени“
„Интегрални програм обуке за
остваривање функционалног основног
образовања одраслих“
„Програм е-обуке наставника за
укључивање финансијског
описмењавања у систем образовања и
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васпитања Републике Србије“
Укупно: 48
Марковић Данило

10

/

Вујаковић Марина

20

Обука за коришћење интерактивне
табле
Укупно: 8

Јерковић Жељко

15

/

Одржан угледни час
(презиме и име наставника/учитеља)

Наставна јединица (тема)

Разред / датум

Малић Бранка, Којић Светлана, Лилић
Јелена и Јовић Јован

„Бројеви – употреба и функција“

28.03.2019.
Трећи циклус – 8. разред

ТАКМИЧЕЊА
(презиме и име наставника/ учитеља)

Име и презиме ученика,
разред

Ниво такмичења, резултати

НАПОМЕНА:

Врста активности:

Време и број учесника:

НАПОМЕНА:

Болести зависновсти

16.04.2019. први блок, 35 полазника

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

НАПОМЕНА:

( презиме и име наставника/учитеља или
актива/већа)
Сарадња са Домом здравља
(Светлана Којић, Милош Комленац и
Бранка Малић)

Стручно веће за развојно планирање
Конституисање тима, подела задужења члановима тима и информисање осталих
комисија, већа и тимова везано за инкорпорацију Развојног плана кроз планове тимова,
израда акционог плана реализације развојног плана, реализовано у августу.
На првом наставничком већу у септембру упознавање Наставничког већа са
акционим планом реализације Развојног плана, такође са акционим планом реализације
Развојног плана упознат је Савет родитеља, Школски одбор и Ђачки парламент.
Реализована су четири састанака тима, при чему је праћена реализација активности
тима, а извештај о реализацији активности је рађен на полугодишњем нивоу.
Остварена је сарадња са директором, стручним, саветодавним и управним органима
школе везано за реализацију развојног плана континуирано или по потреби током школске
године.
Сарадња са стручним већима и тимовима у вези реализације и евалуације
реализације Развојног плана, посебно са Тимом за инклузију и Тимом за ООО остварена је
на крају полугодишта и школске године.
Урађен је нови Развојни план за период 2019-25.
Годишњи извештај о раду школе
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Реализација Акционог плана реализације Развојног плана за протеклу школску годину:
Стручно веће за развојно планирање
Чланови: Маја Живковић-координатор, Биљана Хавлек, Весна Јуришић, Којић Светлана, Анита Топаловић,
Татјана Петровић, Даринка Јелић, Светлана Јакић, Скакавац Сања, Нада Петровић
Садржаји и активности
Носиоци
Начин реализације
Време
задужења
реализације
Састанак тима, договор
август
Конституисање тима, подела задужења
о
подели
задужења
члановима тима и информисање осталих Руководилац
везаних за извештај и
тима, тим,
комисија, већа и тимова везано за
акциони план,
чланови
инкорпорацију Развојног плана кроз
Педагошког тима презентација на НВ и
планове тимова
Пед. колегијуму.
Израда акционог плана реализације
чланови тима,
тимски рад, подтимови
август
развојног плана
подтимови
септембар
Координатор,
Упознавање Наставничког већа, Савета
директор,
презентација на
родитеља, Школског одбора и Ђачког
координатор
седницама и састанцима
парламента са акционим планом
ђачког
наведених тела
реализације Развојног плана
парламента

Праћење реализације текућег развојног
плана у 2018/19.г

Презентовање
извештаја
о
току
реализације
развојног
плана
на
стручним, саветодавним и управним
органима школе
Сарадња са директором, стручним,
саветодавним и управним органима
школе везано за реализацију развојног
плана
Сарадња са стр.већима и тимовима у
вези реализације и евалуације
реализације Развојног плана, посебно са
Тимом за инклузију и Тимом за ООО
Евентуална израда анекса Развојног
плана у складу са текућим потребама
школе и законским решењима
Евалуација рада тима и евалуација
реализације акционог плана у протеклој
школској години

Годишњи извештај о раду школе

Координатор, тим

Састанци тима уз
извештаје и
информације везане за
рад других тимова и
стручних већа

квартално

координатор

презентација

јануар,
(август)

Координатор
тима, тим

размена информација

континуирано по
потреби

размена
информација
путем
заједничких
чланова тимова

континуирано по
потреби

Координатор
тима, тим,
секретар

размена и тимска израда
анекса

континуирано по
потреби

Координатор
тима, тим

извештаји стручних
већа, записници

јун, август

Координатор
тима, тим

јун
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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
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

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.

Носиоци задужења
Психолошкиња, А.
Топаловић, предметни
наставници

Начин реализације
Статистичка обрада и
презнатација на НВ

Време реализације
Август
Није
2018/19.
реализовано

Стручна већа, А.
Топаловић

Анализа по нивоима и
предлог мера за
побољшање

Август,
септембар
2018/19.

Није
реализовано

-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

-Током
године,
израда
планова на
полугодишту/

Реализовано

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

Годишњи извештај о раду школе

-презентација
различитих метода и
техника кроз радионице
и угледне часове у
оквиру стручног
усавршавања
-повећати број секција –
информатичка секција,
- повећање нивоа
функционалности знања
ученика
операционализацијом
кроз припреме и посебно
утврђивање и
проверавање; разрада
кроз стручна већа

Реализовано
-У складу са
планом
стручног
усавршавања

Није
реализовано

Релиозовано
Од октобра

-Кроз
планирање
рада;
успоредба
иницијалних
тестова;
поступци
евалуације;
кроз размену
на стручним
већима

-Учење учења кроз
стручна усавршавања

-Видети план
стручног
усавршавања

-радионице за ученике
везане за учење техника
учења

-Од новембра

реализовано
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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

Тим за ПО

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

Реализација у складу са
годишњим планомреализација часова
припремне наставе

У складу са
годишњим
планом

реализовано

Информисање
кроз
разговор, упућивање на
писане и електронске
материјале

Новембар,
мај, јун

реализовано

Радионице кроз
кроскурикуларни модел

У складу са
планом
реализације
током године

реализовано

„Страх од завршног
радионица
Мај, јуни
реализовано
испита“- предавање
психолошкиња
или радионице за
ученике 8. разреда
Сарадња са организацијама које се укључују у припреме за завршни испит (електронски и реалнонпр. Месне зајднице, стручна удружења, школска управа, локална самоуправа и др.)
Август,
реализовано
септембар
Анализа компетенција
наставника на основу
упитника за
самопроцену и
планирање стручног
Тим
за
стручно
Анкета и анализа
усавршавања у складу усавршавање
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

Психолошкиња, Тим
за самовредновање

Дефинисање у
годишњим плановима
стручног
усавршавања у оквиру
развојних активности
школе и личних
активности на

Тим
за
стручно
усавршавање,
наставници,
Педагошки колегијум

Годишњи извештај о раду школе

Чек листа, презентација
и анализа

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

реализовано

Договор на НВ и у
оквиру стручних већа

Август

Делимично
реализовано
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стручном
усавршавању облика
стручног
усавршавања који
представљају
иновативне технике,
методе и средства
рада-најмање 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
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

Тим за стручно
усавршавање,
психолог, Тим за
стручно усавршавање

Одобрена обука у складу
са новим каталогом

По
објављивању
Каталога

Није
реализовано

Обавезна
настава,
додатна настава

У складу са
годишњим
плановима

Није
реализовано

Педагошки колегијум,
Тим за стручно
усавршавање, стручна
већа

Угледни часови

У складу са
годишњим
плановима

реализовано

Наставници, ученици

Обавезна настава
У складу са
годишњим
плановима

Није
рерализовано

Стручно
наставници

веће,

Превенција насиља и повећање сарадње међу ученицима/ полазницима, наставницима и 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

ОС, Тим за заштиту

Годишњи извештај о раду школе

радионице

Октобар
(у
складу
са
годишњим
планом)

реализовано

Родитељски састанци

Октобар (у
складу са

реализовано
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општим и посебним
Протоколом

од насиља

годишњим
планом)

Радионички рад са
ученицима на теме
везане за превенцију
насиља и промоцију
толеранције и сарадње
у
оквиру
Дечије
недеље

Тим за заштиту од
насиља,
психолошкиња,
наставници

радионице

Октобар

реализовано

Обрада тема везаних
за превенцију насиља
и промоцију сарадње
кроз
ликовне
и
литерарне конкурсе и
акције
у
оквиру
Дечије недеље, кроз
рад
Ученичког
парламента, наставне
предмете и ЧОС

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

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

Током године
у складу са
планом

реализовано

Подизање
нивоа
ефикасности
и
редовности праћења
присутности облика
насиља у школи

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

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

Током године

реализовано

Наставничко веће,
ОС, родитељи,
ученици, директор

Законом и
правилницима
предвиђени облици

Доследно
примењивати
Правилник о
дисциплинској
одговорности
наставника и ученика/
полазника

По потреби
реализовано

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
индивидуализованих
облика рада и ИОП-а
1,2,3 и повећање
ефикасности тимског
рада у оквиру тимова
за додатну подршку-

Директор,
наставничко
веће,
представници локалне
заједнице

Дневни боравак ЦСР и
Дневни боравак „Велико
срце“ по пројекту

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

Годишњи извештај о раду школе

Контиуираноу складу са
плановима
локалне
самоуправе

реализовано

Контиуирано

реализовано
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најмање један
састанак квартално уз
присуство родитељастаратеља
Увођење и развијање
облика подршке кроз
сарадњу са школама
за
образовање
и
васпитање ученика са
тешкоћама у складу са
упутством

Директор,
инклузију

Обезбеђивање
подршке персоналних
асистената,
педагошког и
андрагошког
асистента

Директор, Тим за
инклузију, асистенти,
секретарка

Тим

за

Рад на документацији,
реализација и евалуација
сарадње

У складу са
потребама и
оперативним
решењима
школске
управе

Није
реализовано

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

континуирано

реализовано

Прво
полугодиште
2018/19.

Није
реализовано

Превенција осипања ученика
Појачавање сарадње
са удружењима Рома
и осталим
организацијама
цивилног сектора
ангажованим на овом
плану

Директор, педагошки
асистент

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

Рад на терену
педагошког асистента
и ОС (индивидуални
рад са родитељима и
ученицима)

педагошки
ОС

Посете на терену

Контиуирано,
по потреби

реализовано

Организација
родитељских
састанака и радионица
у школи и / или у
ромском насељу у
функцији мотивисања
родитеља за
преузимање
одговорности за
похађање наставе

ОС, психолошкиња,
педагошки асистент

Радионице у сарадњи са
педагошким асистентом,
ангажовани у дневном
боравку

По потреби и у
складу
са
годишњим
планом

Делимично
реализовано

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

Директор,
психолошкиња,
педагошки асистент

Консултације, размена и
остале предвиђене мере

Контиуирано,
по потреби

реализовано

Појачан васпитни рад
са ученицима који
нередовно
похађају
наставу

педагошки асистент,
ОС, психолошкиња

Индивидуални и групни
рад са ученицима и
родитељима

По потреби

Делимично
реализовано

Годишњи извештај о раду школе

асистент,
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Континуирано
праћење броја
ученика који
напуштају школовање

психолошкиња,
педагошки асистент

Праћење документације,
сарадња са ОС

Јуни, август

реализовано

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

4 пута
годишње и
више, како
могућности
дозвољавају

реализовано

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

Континуирано
у складу са
годишњим
планом

реализовано

ЕВАЛУАЦИЈА ПРИОРИТЕТА: ПОБОЉШАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА
Начини
Индикатори
Критеријуми
,технике и
Када?
Ко?
инструменти
Излазност и
-Излазност
Извештај о
Крај школске
Координатор,
реализова
број бодова на
ученика и
завршном
године, јули,
стручна већа
но
завршном
полазника испиту
август
испиту
100%
Kraj 2018/19.
-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

Примењивост и
примењеност
знања

-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
квантитативно
и
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%

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

КОНТИНУИРА
НО

Тим за заштиту од
насиља

2 пута годишње
–полугодиште и
крај године

Психолошкиња

реализова
но

У складу са
годишњим
плановима рада

Документација
истраживања

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

Полугодиште и
крај школске
године

ОС, педагошки
асистент,
психолошкиња

Делимичн
о
реализова
но

-90% ученика
Рома који
заврше 8.
разред уписује
средњу школу

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

-Повећан број
задатака који
на
иницијалним
тестовима,

Документација
и извештаји
наставника
Записници
стр.већа

Два пута
годишње од
2018/19.

Стручна већа,
Пед.колегијум
Психолошкиња

Није
реализова
но

Годишњи извештај о раду школе

Јуни, јули годишње

Тим за инклузију

реализова
но

Координатор,
андрагошки
асистент
Тимови за додатну
подршку
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Ниво
реализованости
планираних
активности у
оквиру увођења
иновативних
метода наставе
и оцењивања

Пораст броја
секција и
заинтересованих
ученика за
секцијски и
додатни рад

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

Оцене ученикаДневник рада и
педагошка
документација
наставника
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

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

Полугодиште
сваке године
Крај наставне
године

Крај наставне
године
Октобар сваке
године

Психолошкиња,стру
чна већа,
Пед.колегијум

реализова
но

Руководиоци
секција и
дод.рада
Стручна већа

Није
реализова
но

психолошкиња

Анализа
интересовања
ученика за
секцијски и
додатни рад
Годишњи извештај о раду школе
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Позитиван став
ученика о
допунској
настави

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

Год.план рада
Дневници –
евиденција
Извештаји
наставника
Годишњи
извештај о раду
школе

Полугодиште,
крај године

Стручна већа,
наставници, стручни
актив за развојно
планирање

реализова
но

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 веб сајт 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
Начин реализације
Време реализације
Организовати
јавне Комисија за културну и Јавни наступи у
Континуиран реализовано
наступе хора и школског јавну делатност школе, складу са годишњим
о у току
оркестра,
драмске, наставници –водитељи планом
школске
рецитаторске,
секција, библиотекар,
године и
/фолклорне секције/ у
наредних шк.
школи и на нивоу града
година
Израдити грб школе Стручни актив за
Школски конкурс са
Прво
Није
путем
школског развојно планирање,
наградом
полугодиште реализовано
конкурса
наставник ликовног,
2018/19.
ученици, учитељи
Организовати пријем и
наставник техничког,
Радионице и
Континуиран Делимичмно
радионице за родитеље
наставник биологије,
дружења, током радне о током
реализовано
и будуће прваке као и
информатичар,
седмице са плакатима 2018/19.
све ученике школе „С
учитељи, директор,
и објавом на сајту и
/пролеће,
ветром у крилима“,
руководилац драмске
фејсбук страници
пред
Радионице за ученике
секције
школе
Ускршње
школе, позив за
празнике,
родитеље и будуће
Дан школе,
прваке „Необична
крајем мајапокривала за главу“ ''
турнир
Изложба техничких
радова, кућних
љубимаца и вашар'',
Маскенабал'', ''Спортски
турнир'' /бивши ученици
и њихови родитељи
против садашњих/
Организовати културно
Учитељи и ученици 1Приредба
Август,
реализовано
–уметнички програм
4. разреда
септембар
поводом поласка у 1.
раз.
Израдити атрактивне
ученици, учитељи
Израда на часовима
Фебруар,
реализовано
позивнице за упис у 1.
ликовне културе
март
разред

Годишњи извештај о раду школе
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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
интеркултуралног
пројекта у сарадњи
са ЕХО –„Забавна
библиотека за све „
Укључивање у
међународни
пројекат Фибоначи –
„Greenwave“-Зелени
талас
Учешће у фестивалу
„Распевано пролеће“

Тим за ПО,
наставници, ученици

Радионице по
кроскурикуланом
моделу

Континуиран
о

реализовано

Тим за ООО,
андрагошки асистент,
директорка,
психолошкиња

Израда конкурсне
документације

По
конкурсима
за пројекте

реализовано

Тим за заштиту
ученика од насиља,
наставници ТИИО и
информатике и
ученици виших разреда

Израда конкурсне
документације

По конкурсу
од 2018/19.

Није
реализовано

Директор,
психолошкиња, Тим за
развојно планирање

Праћење на интернету

континуиран
о

реализовано

Психолошкиња,
библиотекарка,
учитељи и наставници,
ученици, педагошки
асистент, директор

Радионице, рад
библиотечке секције,
активности
Ученичког
парламента,

Од октобра

Није
реализовано

Наставници ТИИО,
биологије и стручно
веће разредне наставе

Активности
предвиђене пројектом

Током
2018/19.

Није
реализовано

Учитељи и наставница
музичке културе

Активности
предвиђене планом
фестивала
Реализација боравка и
активности
предвиђених
пројеком

Током
2018/19.

реализовано

Континуиран
о

реализовано

Писање пројекта

Континуиран
о

реализовано

Презентације,
размена идеја са
родитељима,
прављење плана
активности родитеља

Од септембра

Делимично
реализовано

Наставак реализације Директор, координатор
локалног пројекта
ЦК, психолошкиња
подршке ученицима
са тешкоћама
„Велико срце“
Учешће школе у
Директор, стручни
конкурсима који ће
сарадници и
бити расписани на
наставници
локалном,
заинтересовани за
покрајинском,
учешће
републичком и
међународном
нивоу, а који ће бити
од интереса за школу
Укључивање родитеља/старатеља у рад школе
Промовисање
учешћа и активног
учешћа родитеља у
Отвореним данима
школе /једанпут

Стручна већа, ОС,
психолошкиња на
Савету родитеља

Годишњи извештај о раду школе
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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
/полазника-родитељи
учествују у
састанцима тимова/
најмање на 2/3
састанака/
Укључивање
родитеља у акције
уређења школе,
израде и набавке
наставних средстава,
донације, поклоне и
хуманитарне акције Акције уређења
школе – набавка
средстава
(касетофон,
штампач, звучници),
припрема простора
за ученике 1. разреда
и за матуру,
обогаћивање фонда
библиотеке –
донације /књиге,
стрипови, часописи,
Берза књига
Систематизовање и
повећање облика
рада у оквиру
подизања педагошко
–психолошких
компетенција
родитеља –један
облик у оквиру
сваког разреда

Координатори тимова
за додатну подршку,
Тим за инклузију

Редовно позивање и
информисање
родитеља, размена и
сарадња са
родитељима

континуиран
о

није
реализовано

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

реализовано

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

У складу са
годишњим
планом

реализовано

наставници ТИИО и
информатике

Годишњи извештај о раду школе
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Радионица за
родитеље
''Безбедност на
Интернету''

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
ученицима у оквиру
ПО
1. и 5. разред - Улога
родитеља у
препознавању и
спречавању насиља у
школи
Презентације и
предавања кроз
родитељске састанке
на нивоу разреда5-8
Израда позивница и
достављање на кућну
адресу

у II
полугодишту

Позвати будуће прваке и Учитељи, ученици
родитеље на свечану
,Комисија за културну
приредбу поводом Дана
и јавну делатност
школе у Културном
центру (позивнице)
План сарадње и умрежавања са другим школама и установама

Април

реализовано

Одржавање
континуиране сарадње
са спортским
удружењима и
учествовање на
спортским такмичењима
на нивоу града

Стручно веће вештина,
наставници физичког
васпитања,учитељи,
Спортски савез града
Водитељи додатне
наставе и секција

Спортска такмичења
и манифестације

реализовано

Учествовање
на
међушколским
такмичењима,
конкурсима, смотрама и
сл.
Дружења на нивоу града
(промоције,
концерти,
изложбе,
прославе,
вршњачке посете другој
школи).

Наставници,
библиотекар, управа
школе, радници школе,
ученици

Праћење конкурса и
учешће

Током
школске
године према
утврђеном
календару
школе и
међушколски
х такмичења
(општинска,
регионална)
Током
школске год.

Комисија за културну и
јавну делатност школе,
наставници СЈ, ликовне
културе, музичке
културе, библиотекар,
учитељи, ученици,
представници локалне
заједнице, Тим за ПО

Видети план
културне и јавне
делатности школе

реализовано

Гостовања са пригодним
програмом (Дом старих,
Дечја недеља, Центар за
социјални рад, Црвени

Стручна већа, комисија
за јавну и културну
делатност

Видети план
културне и јавне
делатности школе

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

Годишњи извештај о раду школе
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крст, Предшколска
установа „Полетарац“
Ускршње радости)
Објављивање ученичких
радова у дечијим и
другим часописима
(„Невен“, „Витез“, „Моћ
природе“.и школском
листу „Пролеће“.);
конкурси Градске
библиотеке
Хуманитарне акције у
школи и локалној
заједници, акције од
значаја за шире
окружење (Екопроблеми и сл.)
Израдити и послати
пригодне честитке
сарадницима и
донаторима
Организовати весела
дружења са
предшколцима - позвати
их у госте
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
Организовање "Са
ветром у крилима"змајеви над градом
(израда и пуштање
змајева)
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)

Наставници ,
библиотекар

Сарадња са
часописима и
библиотеком

Током
школске
године

Делимично
реализовано
на другим
конкурсима

Одељенске старешине,
психолошкиња,
ученици, родитељи ,
Савет родитеља

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

Прама плану
акција на
нивоу
општине и
шире
попотреби
Пригодно
(Нова година
и Божић, 8.
март,
јубилеји и
сл.)
континуиран
о током
школске
године у
складу са
планом
Током ове и
наредних
школских
година

реализовано

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

реализовано

Учитељи и ученици 14. разреда, драмска
секција виших разреда ,
наставници СЈ, ТИИО,
биологије, „
Полетарац“
Наставници, ученици,
библиотекар, наставник
ликовне културе,
директорка,
психолошкиња

Активности
предвиђене планом и
програмом

Информатичар,
психолошкиња,
наставници, чланови
групе, библиотечка
секција

Реализација
предвиђених
активности

Током
школске
године

Техничка секција

Обезбеђивање
материјала,
организација и
промоција
манифестације
Размена и
потенцијална сарадња

Јесен 2018.

Није
реализовано

У складу са
пројектним
активностима
У складу са
годишњим
планом рада
и плановима
рада Дома
здравља

реализовано

Директор,
психолошкиња,
разредне старешине
Директор,
психолошкиња,
андрагошки асистент

Годишњи извештај о раду школе

Радио и ТВ прилози

Уговарање и
радионичке
активности

реализовано

реализовано

реализовано

реализовано
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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 –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“)

Директор,
психолошкиња, ОС

Сарадња и
радионичке
активности

У складу са
плановима
школе и ПУ

Реални сусрети
Тим за ПО

реализовано

реализовано
Континуиран
о у складу са
годишњим
планом

Директорка,
психолошкиња,
координатор развојног
тима

Реализација
радионице

Континуиран
о у складу са
планом

реализовано

Директорка, педагошки
асистент

Сарадња и договор

континуиран
о

Није
реализовано

Психолошкиња, тим за
ПО, OС

радионице

У складу са
договором

реализовано
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ЕВАЛУАЦИЈА ПРИОРИТЕТА: ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА
Индикатори

Критеријуми

Број новоуписаних
ученикa/полазника

Начини,
технике и
инструменти

25 уписаних првака у
матичној школи
3 одељења у старијим
разредима
По једно одељење
сваке године у сва три
циклуса ООО
Број јавних
6 појављивања на ТVнаступа
у, 6 пута –учешће и
промоција на радију, 5
у локалним новинама,
3 пута учешће у
манифестацијама на
нивоу града
(„Распевано пролеће“,
уличне трке, Ускршње
радости, Сунчана
јесен живота, Сремски
бећарац)
Број и задовољство -50% заинтересованих
родитеља који
ро-дитеља који се
учествују у
одазивају на наше
активностима
радионице, родитељи
школе
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 годишње која
укључује 10 %
родитеља
-Расте оцена сарадње
са школом у оквиру
анкетирања родитеља
Број ученика који
Смањено „осипање“ за
•
напуштају
10%
школовање

Увид у
документацију
Евиденција

Број
информисаних у
широј јавности

Извештаји,
записници са
састанака
Интернет

-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

Годишњи извештај о раду школе

Када?
Почетак
школске
године

Ко?
Психолог,
учитељи,
директор, тим за
ООО

Уз огроман
труд ипак
није
реализовано
Реализовано

Писање
извештаја
Новински
чланци
Излагање на
школском паноу

Током
школске
године, крај
школске
године

Комисија за
културну
делатност
школе, ученици,
учитељи,
предметни
наставници

реализовано

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

На
полугодишту
Током
школске
године

ОС,
психолошкиња,
наставници,
Тим за
самовредн.,
учитељи

није
реализовано

Педагошка
документаци
ја записници
са ОВ и НВ

Крај школске
2018/19.
године

ОС,
Није
психолошкиња,
реализовано
педагошки
асистент,
секретар школе
Администратори реализовано
сајта, групе и
странице школе,
ученици,
психолошкиња

Током
школске
године
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Обезбеђена
одрживост
пројеката у којима
је школа

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
ЕХО –Забавна
библиотека за све
-обезбедити годишњу
претплата за
Пол.забавник/донације
родитеља и
наставника/
-набавља се 50 нових
наслова на ромском и
српском језику
годишње по избору
ученика и наставника
-повећан број ученика
који користе услуге
школске библиотеке
за 5% у односу на
2018.г/ученика Рома
за 5%/ јер 2018/19.
није реализовано –
штрајк/
-библиотека реализује
најмање 2 радионице
годишње везане за
интеркултуралне
вредности
-ученици Роми -25%
библиотечке секције

Извештај тима за
ПО, Дневници
рада

Тим за ПО

Крај наставне
године
Евиденција
библиотеке
Панои и
фотографије
Документација
истраживања

Није
реализовано

није
Реализовано
Координаторка
и библиотекарка

Делимично
Реализовано

Документација
носиоца
пројекта,
дневници
рада,извештаји
ОС

Реализатори
пројекта, ОС,
Тим за
инклузију,
Стручни актив
за развојно
планирање

реалиозовано

- 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

Годишњи извештај о раду школе
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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%
-повећан број
вршњачких едукација,
сусрета, дружења и
акција за 10%

Извештаји
стр.већа и
руководиоца
ваннаставних
активности

Током
школске
године

Извештаји
тимова и ОС

Крај наставне
године

Број облика
вршњачке
едукације, сарадње
и размене /средње
школе и ОШ –ПО,
вршњачке
радионице ЦК,
Клуб
„Б.Радичевића“

Аутори,
директорка,
координатори,
Тим за стручно
усавршавање,
Пед. колегијум
Наставници,
стручна већа,
Стручни актив
за развојно
планирање

реализовано

Ученички
парламент,
руководилац
Дечијег савеза,
ОС

реализовано

Није
реализовано

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 роришћења ресуса
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
Носиоци задужења
Начин реализације
Реализацијa
Снимити постојеће
Пописна комисија
Попис и анализа на НВ
децембар 2018. год.
стање опремљености
реализовано
школе наставном
техникомрасположивост,
употребљивост, расход
Евидентирати потребе Стручни актив за развојно
анкетирање
Континуиранопредметних
планирање, педагошки
реализовано
наставника и учитеља
колегијум,стручна већа ,тим за
за наставним
Стр.усавр.
средствима, стручном
литературом и
стручним
усавршавањем
Пратити понуде
Наставник техничког и
Праћење каталога
континуирано –
савремених наставних информатичког образовања
реализовано
средстава и стручне
образовања, директор,
литературе у
информатичар, Наставничко
каталозима
веће
Опремање учионице за Директор, локална заједница,
Набавка средстава, радови
Током школске године
општина
реализовано:
будуће прваке (клупе,
Набавка рачунарске
столице),
опреме - један лап топ
Три климе са
и пројектор са
уградњом,
пратећом опремом по
Замена столарије
Пројекту
(врата на учионицама
Министарства
просвете 2000
8 врата у
Годишњи извештај о раду школе
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Добринцима)-добијена
средства-реализација у
2018/19.г
Повећати број
рачунара за 10/ лап –
топови – за увођење
електронских
дневника – Рума -6 ,
Добринци -2
,Краљевци -2 / ,
Набавка дигиталних и
осталих материјала за
рад са ученицима са
тешкоћама (ЦД-и,
програми и сл.),
Изградња рампе на
малој згради и по
потреби и за главну
зграду за ученике који
се крећу у колицимапланирано и добијено
по пројекту –
реализација се очекује
у 2018/19. г.
Набавка литературе за
наставни кадар,
Проширење
и
осавремењавање
фонда
школске
библиотеке у складу са
материјалним
могућностима,
Реновирање спортских
терена ,дворишта и
ограде зграде у Руми –
конкурисање по
пројекту или средства
лок. самоуправе,
Израда пројекта
инвестиционог
одржавања –
Краљевци,
Набавка канцеларијске
опреме за 3
канцеларије .
Набавка опреме за
кухињу – расхладна
витрина и замрзивач .

Годишњи извештај о раду школе

дигиталних учионица
у вредности од
95.322,00 динара
-Набавка клупа,
столица, ормара за
једну учионицубудућег првог разреда
у Руми и намештаја за
три канцеларије у
вредности 334.440,00
динара
-Реализација и
извођење радова по
добијеним средствима
Покрајинског
секретаријата за
образовање на
конкурсу, вредност
радова друге фазе у
школи у Добринцима
је 5.395.392,60 динара
-Набавка и
постављање
сигурносних камера(3
комада) -двориште
школе)-чл.17
Правилника о
безбедности ученика,
запослених и објеката
у ОШ „ Иво Лола
Рибар“ Рума
-Потписивање уговора
са Ротари клубом о
донаторству 6
рачунара у вредности
1800е и дводневна
обука две наставнице
у Петници за рад у
кабинету информатике
Набавка паметне табле
за учионицу првог
разреда у вредности од
232.000,00 динара по
пројекту Покрајинског
секретаријата за
образовање
-Набавка уџбеника за
децу са тешкоћама у
развоју у вредности
102.000,00 динара по
пројекту Покрајинског
секретаријата
за
образовање
-Набавка 3 климе као
донација за учионице
српског, географије и
хемије/физике
-донација климе и
телевизора за
продужени боравак у
вредности
-Реализација Пројекта
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Министарства
просвете –бесплатни
уџбеници- 116 ученика
-набавка паметних
табли и обуке за њих
добијених по Пројекту
код Министарства
правде по основу
одлагања кривичног
гоњења (опортунитет)
у вредности од
558.000,00 динара за
учионице: српског,
географије, биологије
и математике 1
Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора
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
унапређење
дигиталних
компетенција
- приказ књиге,

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

Годишњи извештај о раду школе

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

Видети извештај о
стручном
усавршавању који је
саставни део
Годишњег извештаја .
Одржано 69%
планираних угледних
часова, 83%
радионица, 80 %
презентација, 50 %
приказа
мултимедијалних
садржаја и
преземтовано 75 %
истраживања .
Одобрен пројекат„Отвори врата – сви
смо исти„ надлежног
покрајинског
секретаријата и
акредитована
дводневна обука у
оквиру пројекта везана
за ИО – реализована у
аугусту 2019. г.
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приручника, стручног
чланка, часописа и
дидактичког
материјала из области
образовања и
васпитања –
презентација- један
годишње по стручном
већу-најмање 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
средстава-у складу са
личним плановима
проф. развоја
-стручне посете и
студијска путовања –
стручна посета модел
школи за инклузију
/»Соња Маринковић»
Нови Сад/,стручна
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
процеса-најмање 1
истраживање
образовно –васпитне
праксе годишње –
акценат на темама
везаним за подршку
Годишњи извештај о раду школе
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ученицима, употребу
дигиталних средстава ,
наставни процес и
примену наученог у
оквиру стр.
усавршавања
-остваривање
пројеката образовноваспитног 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 садржаја
ако буде конкурса/
У оквиру планирања и
реализације обука по
одобреним
програмима обука и
стручних скупова:
-планирање и
реализација обука тако
да сваки запослени
може да оствари 100
бодова у року 5
година, а у складу
одређеним
компетенцијама и
припритетима
-обезбеђивање
средстава /обука кроз
сарадњу са издавачким
кућама, Заводима,
локалном самоуправом
и ДУР-ом-обезбедити
најмање 20 сати обука
за сваког запосленог
-обуке које се односе
на унапређење
компетенција за
употребу ИКТ –
најмање 50% обука на
петогодишњем нивоу
Вођење евиденције,
односно формирање
школске базе података
о професионалном
статусу и стручном
усавршавању
наставника и стручних
сарадника

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
20 бодова у школској годиникроз једну тродневну обуку или
кроз једну дводневну за већину
/све наставнике и једну
једнодневну из оквира К-1
/уже стручна област/ по избору
наставника

Реализација дводневог
семинара за запослене
у вредности 84.000,00
динара
-Реализација
дводневног семинара
за запослене добијен
по
пројекту
за
програме на конкурсу
Покрајинског
секретаријата
за
образовањереализован у аугусту
2019. г.
За
оба
семинара
прецизније видети у
делу извештаја који се
односи на стручно
усавршавање.

Стручна већа и Тим за стручно
усавршавање

Разрада облика базе:
- Разрада табела које води тим
за стручно усавршавање
- тромесечно ажурурање у
сарадњи са стр.већима
- Електронска и папирна
евиденција /регистратор стр.
усавршавања/

Води се папирна
евиденција у
регистратору , нису
разрађиване табеле у
функцији тромесечне
евалуације

Годишњи извештај о раду школе
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Обезбеђивање
Директор, Школски одбор
лобирање
средстава за
реализацију стручног
усавршавања
/одобрени програми и
стручни скупови/средства за најмање 20
сати годишње по
запосленом
Осавременити
Стручна већа, библиотекарка,
Праћење нових издања,
наставничку
управа школе
снимање потреба, набавка
библиотеку
средстава лобирањем код
(неуџбеничка
родитеља, ученика, донатора,
литература -најмање
по пројектима, поклонима и
10 наслова
слично
неуџбеничке
литературе годишње,
набавка барем 1
стручног часописа у
складу са
финанасијама-у складу
са одлуком локалне
самоуправе у овој
школско години
набављаће се само
часописи неопходни за
рад рачуноводства и
секретара школе).
Посета Сајму књига за Директорка, библиотекарка
Посете сајму
заинтересоване
запослене у сарадњи са
Градском
библиотеком,
презентација каталога
са Сајма, вредновање
посете Сајму књига у
оквиру стр.
усавршавања као
студијске посете
Напредовање и стицање звања наставника и стручних сарадника

Обезбеђена средства у
складу са планом –
видети извештај
директора

Набавка књига за
библиотеку по
донацији
Министарства
просвете-20.000,00 и
дигиталних материјала
– 7.500,00 динара

Реализовано

Упознати наставнике,
стручне сараднике и
директора са делом
Правилника који се
односи на услове и
поступак напредовања
и стицања звањапрезентација на НВпратити евентуалне
промене и прецизније
информације

Психолошкиња, секретар

Презентација-по потреби

Није било
интересовања
запослених

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

Није било потребе

Годишњи извештај о раду школе
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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 плана рада,
Педагошки колегијум

Лична планирања

Запослени нису
планирали
напредовање у оквиру
личних планова

Подршка
настваницима,
стр.сарадницима и
директору у подизању
нивоа компетенција
потребних за
напредовање у струци:
-компетенција за ИКТ
-организација
„интерних“ облика
стручних
усавршавања: по 1
програм за обраду
текста, табеларна
израчунавања,
презентације, облике
коришћења интернета
-компетенције везане
за познавање страних
језика /енглески,
немачки /

Информатичари,наставник
техничког и информатичког
образовања,остали наставници,
наставници страних језика

Интерни облици стручних
усавршавања, сарадња са
наставницима информатике и
страних језика-радионице

Наведено у извештају
о стручном
усавршавањуреализоване „интерне“
обуке везане за ИКТ
Нису реализоване
обуке везане за стране
језике

ЕВАЛУАЦИЈА ПРИОРИТЕТА: Побољшање просторних услова и опремљености школе и развој људских
ресурса кроз стручно усавршавање и напредовање у струци
Индикатори
Број купљених
потребних
наставних
средства
/посебно
преносних и
стабилних
рачунара/
Обезбеђена
интернет веза
за све учионице
у матичној
школи и
издвојеним
одељењима

Критеријуми
70% планом
предвиђених
наставних
средстава и
помагала

80% учионица
има интернет везу

Годишњи извештај о раду школе

Начини,
технике и
инструменти
Евиденција
инвентара

Техничке
информације

Када?

Ко?

Током школске
године

Стручни актив за
развојно
планирање,
информатичар,
управа школe

По пројекту

Стручни актив за
развојно
планирање,
информатичар

Извештај о
реализацији
2018/19.
Реализовано више
од 70 %

У плану је
обезбеђивање
интернета за све
учионице 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.
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Стручно
усавршавање се
планира и
реаализује у
складу са
предвиђеним
смерницама

-реализује се 80%
облика
предвиђених
Годишњим
планом
-90% запослених
остварује
предвиђени број
сати „интерног
стр.
усавршавања“
-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%

Годишњи извештај о раду школе

Извештаји
Тима за
стручно
усавршавање и
задужене особе
испред Пед.
колегијума,
увид у
Годишњи план
рада –план стр.
усавршавања,
лични планови
проф. развоја

Континуирано, у
складу са планом
Тима за стр.
усавршавање

Тим за стручно
усавршавање,
психолошкиња,
Пед. колегијум

Школа у
Краљевцима
почетком 2019.
године добила
интернет везу
(каблом у зборници
школе и бежично
коришћењем
лаптопа и пројектора
у учионицама).
Планира се
проширење мреже
кроз мрежу „Амрес“
или из сопствених
средстава.
Реализује се у складу
са могућностима и
планом.
Реализација не
прати план у
потпуности – око 70
% /интерно стр.
усавршавање/.
Планирано у складу
са смерницама из
Развојног плана.
-72% наставника има
најмање 44 сата
стручног
усавршавања
у
оквиру развојних и
личних активности
- Ове школске–72%
има 20 и више
екстерних бодовапрати се
петогодишњи ниво.
Проверити
регулативу везану за
приоритете и
компетенције.
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Оформљена је
и ажурира се
школска база
података о
стручном
усавршавању
запослених

База у папирном
и ел. облику,
тромесечно се
ажурира

Извештаји
Тима за
стручно
усавршавање

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 стручног
усавршавања –Тим
за стр. усавршавање
–психолошкиња .
Постоји евиденција
и база на
републичком нивоу
– ажурира се.

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

Реализовано

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
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Школски тим за самовредновање током школске године радио је у следећем саставу:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ЗАНИМАЊЕ
КОГА ПРЕДСТАВЉА
Нада Петровић
Професор физичког
директор
васпитање
Слађана Пауновић
Професор техничког
координатор
Јелена Митровић
Професор математике
наставник
Драгана Плавшић
Професор разредне
учитељ
наставе
Милош Комленац
Проф биологије
андрагошки асистент
Драгана Нинковић
ученик
ученик
Славица Петровић
родитељ
савет родитеља
Татјана Ракош
родитељ
школски одбор
Тим за самовредновање је крајем јуна поднео извештај о раду за шк. 2018/2019. годину.
Разматрали смо која би област требала да се посматра у шк. 2019/2020. години и
договорили се да би то требало да буде кључна област 2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ. Тим се
састао током године 8 пута.
На првом састанку 27. августа тим је разматрао извештај о раду за шк.2018/2019.
годину и разматрањем стања одлучио да вреднује област НАСТАВУ И УЧЕЊЕ. На
састанку 14.09.2019. направили смо план и програм за шк. 2019/2020. годину.
Почетком новембра је подељена чек листа „Брига о учењу“, наставницима, док ће
родитељима и ученицима бити подељена заједно са чек листом „подршка учењу“ у
јануару.
У децембру је тим саставио чек листу којом ће бити анкетирани родитељи „Програм
сарадње са породицом“.
У фебруару сумирани су резултати чек листа и подељена је чек листа „Лични и
социјални развој“којом су анкетирани ученици.
Средином априла су сумирани резултати чек листе „Лични и социјални развој“ и
подељена је чек листа „Професионаллна орјентација“ ученицима осмих разреда.
Током маја неки чланови тима су обучени за програм Селфи програм европске
комисије за самовредновање, којим се врши самовредновање школе. У оквиру обуке су
направили план за самовредновање, такође су прошли онлајн самовредновање у ком су
учествовали ученици, наставици и директор. Резултати су били приложени у извештају
самовредновања.
Тим за самовредновање је у јуну анализирао документацију и евиденцију коју школа
води у оквиру „Подршке учења“ , „Бризи о ученицима“, „Личног и социјалног развоја“ и
„Професионалне орјентације“.
Предлози мера за побољшање рада тима:
-Побољшати комуникацију међу члановима тима.
КАКО? Редовнијим састајањем уз обавезно присуство свих чланова (заказивати
састанке и истакнути на огласној табли). Замена чланова који не долазе уредно на
састанке
-Најавити раније материјалне потребе тима ( копирање,...) ради истраживања.
КАКО? Задужити члана тима.

Годишњи извештај о раду школе

64

Самовредновање у школској 2018/19. години
На састанку тима за самовредновање, одржаног у августу чланови школског тима су
одабрали кључну област која ће бити предмет самовредновања у овој школској години, а
то је ПОДРШКА УЧЕЊУ.
Школски тим за самовредновање је направио план самовредновања где су јасно
подељене улоге и задужења сваког од чланова тима.
Одређена је временска динамика у току које ће се завршити самовредновање изабране
кључне области (30.06.2019.).
Утврђена су правила понашања и деловања (време и место рада, начин разумевања
података до којих су дошли чланови тима, узајамна сарадња...) правила чувања, заштите
података и располагања подацима (подаци су код стручног сарадника и доступни су на
увид свим заинтересованима).
Утврђени су инструменти и технике самовредновања (анализирање документације, чек
листе, скалирање, разговори и посматрање . Подручје вредновања: Подршка учењу
1. Подручје вредновања: Подршка учењу
У овом подручју сагледани су следећи показатељи:
1.1. БРИГА О УЧЕНИЦИМА
1.2. ПОДРШКА УЧЕЊУ
1.3. ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
1.4. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
2. Селфи-дигитални потенцијал наше школе
3. Сарадња школе са родитељима
1. Подршка учењу
1.1. Подручје вредновања: БРИГА О УЧЕНИЦИМА
У овом анкетирању било је обухваћено 54 ученика старијих разреда (5-8), 23 родитеља и
29 наставника. Они су одговарали на питања из упитника која су се односила на
безбедност ученика у школи, сарадњу ученика са наставницима, као и њихових родитеља
са наставицима и залагањима наставника као и осталих радника школе да се на време и
коректно реше сви проблеми са којима се сретну ученици.На основу анкета наставници
сматрају да су нам јаке стране увек смо спремни да саслушамо ученике/родитеље , и
обавештени смо где и коме треба да се обратимо ако приметимо ученика, и информација о
њима, као и да имамо осећај да смо одговорни за безбедност ученика (90%). Најслабија
нам је чињеница да нисмо упознати са процедурама за заштиту/безбедност,
ученика,(62%).
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УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
Табела1.1 тврдње изражене по броју наставника –просечне вредности
1

важно
тврдње
2 3 4
1 28 1. Упознат сам с процедурама за заштиту/безбедност ученика

1

тачно
2
3
11

4 тачно
важно
разлика
18
3,62
3,97
0,34 min

2. Осећам се одговорним за сигурност и безбедност ученика у

29 школи.
5 24
7 22
3 26
2 27
5 24
3 26

4
2

3. Обавезе које имам у вези сигурности и безбедности ученика
у школи су јасне и прецизне.
4. Редовно и савесно испуњавам све своје обавезе у вези
сигурности и безбедности ученика у школи
5. Сигурност и безбедност ученика у школи се редовно
анализира.
6.Школа брзо и ефиксно реагује на све искрсле
пропусте/догађаје/ситуације у вези сигурности и безбедности
ученика у школи.
7. Школа по устаљеној процедури реагује на приговоре
ученика/родитеља који се тичу њихове
безбедности/безбедности ученика у школи.
8. Школа информише ученике/родитеље о мерама предузетим
поводом њихових приговора.

9. Постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на
29 случајеве насилног понашања, злоупотребе дроге, алкохола...
25 10. Ученике подстичем да брину за своје здравље.
11. Ако приметим/сазнам да неки ученик има емоционалне,
телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе, знам
27 коме треба да се обратим.
12. Поштујем приватност и поверљивост добијених
информација које се односе на емоционалне, телесне,
здравствене или социјалне проблеме/потребе ученика и
трудим се да их на ненаметљив и дискретан начин узимам у
26 обзир у свакодневним односима са ученицима.

3

26

3,90

4,00

0,10

4

24

3,79

3,83

0,03

6

23

3,79

3,76

-0,03

6

21

3,66

3,90

0,24

5

24

3,83

3,93

0,10

8

21

3,72

3,83

0,10

4

25

3,86

3,90

0,03

5
3

22
25

3,69
3,83

4,00
3,86

0,31
0,03

2

27

3,93

3,93

0,00 max

3
2

26
27

3,90
3,93

3,90
3,97

0,00
0,03 max

4

25

3,86

3,93

0,07

2

4

23

3,72

4,00

0,28

1

7

21

3,69

3,97

0,28

1

2

2
1

3
1 28 13. Увек сам спреман/на да саслушам ученика/родитеља.
2

1

14. Увек сам спреман/на да дискретно реагујем на поверене
проблеме од стране ученика/родитеља, односно да их упутим
27 „правој“особи/служби.
15. Добро сам едукован/а и информисан/а о емоционалним,
телесним, здравственим и социјалним потребама деце
29 школског узраста.
16. Осећам се компетентним/ом и спремним/ом да регујем на
једноставне емоционалне, телесне, здравствене или социјалне
28 проблеме/потребе ученика.
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Табела 1.2 тврдње изражене у процентима
1

важно(%)
тврдње
2 3 4
3 97 1. Упознат сам с процедурама за заштиту/безбедност ученика
0 100
17 83
24 76
10 90
7 93
17 83
10 90

2. Осећам се одговорним за сигурност и безбедност ученика у
школи.
3. Обавезе које имам у вези сигурности и безбедности ученика
у школи су јасне и прецизне.
4. Редовно и савесно испуњавам све своје обавезе у вези
сигурности и безбедности ученика у школи
5. Сигурност и безбедност ученика у школи се редовно
анализира.
6.Школа брзо и ефиксно реагује на све искрсле
пропусте/догађаје/ситуације у вези сигурности и безбедности
ученика у школи.
7. Школа по устаљеној процедури реагује на приговоре
ученика/родитеља који се тичу њихове
безбедности/безбедности ученика у школи.
8. Школа информише ученике/родитеље о мерама предузетим
поводом њихових приговора.

1

тачно(%)
2
3
0 38

4
62

0

10

90

3

14

83

0

21

79

7

21

72

0

17

83

0

28

72

0

14

86

7
3

17
10

76
86

0

7

93

0
0

10
7

90
93

0

14

86

7

14

79

3

24

72

9. Постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на

0 100 случајеве насилног понашања, злоупотребе дроге, алкохола...
14 86 10. Ученике подстичем да брину за своје здравље.
7

11. Ако приметим/сазнам да неки ученик има емоционалне,
телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе, знам
93 коме треба да се обратим.
12. Поштујем приватност и поверљивост добијених
информација које се односе на емоционалне, телесне,
здравствене или социјалне проблеме/потребе ученика и
трудим се да их на ненаметљив и дискретан начин узимам у
90 обзир у свакодневним односима са ученицима.

10
3 97 13. Увек сам спреман/на да саслушам ученика/родитеља.

14. Увек сам спреман/на да дискретно реагујем на поверене
проблеме од стране ученика/родитеља, односно да их упутим
6,9 93 „правој“особи/служби.
15. Добро сам едукован/а и информисан/а о емоционалним,
телесним, здравственим и социјалним потребама деце
0 100 школског узраста.
16. Осећам се компетентним/ом и спремним/ом да регујем на
једноставне емоционалне, телесне, здравствене или социјалне
3,4 97 проблеме/потребе ученика.

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
Ученици сматрају да знају коме треба да се обрате у случају да им је безбедност угрожена
и да су одељенске старешине увек спремне да разговарају са родитељима (65-67%), такође
сматрају да је најслабија страна да школа не реагује довољно брзо и ефикасно на догађаје
који утичу на њихову безбедност(30%).
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Табела1.3 тврдње изражене по броју ученика –просечне вредности
1
6

важно
тврдње
2 3 4
3 6 36 1. У школи се осећам сигурним и безбедним.

4

5

7 37

3

2

5 44

3

4

7 38

5

3

6 39

3

7

10 33

3

5

9 36

5

9

7 32

6

3

6 38

5

2

10 36

2. Школа брзо и ефиксно реагује на све искрсле
догађаје/ситуације које угрожавају нашу сигурност и
безбедност у школи.
3. Знам коме треба да се обратим ако је моја безбедност у
школи угрожена.
4. Школа реагује на наше и приговоре наших родитеља који се
тичу наше безбедности у школи.
5. Школа нас информише о мерама предузетим поводом
наших приговора.
6. Знам коме треба да се обратим у случају да имам
емоционалне, здравствене или социјалне проблеме/потребе.
7. Када се обратим одређеној особи/служби за помоћ/савет
када имам емоционалне, здравствене или социјалне
проблеме/потребе, сигуран сам да ће се моја приватност
поштовати и да се информација неће злоупотребити.
8. Наставници, а посебно одељењски старешина су увек
спремни да саслушају моје проблеме који немају директне
везе са школом.
9. Наставници, а посебно одељењски старешина су спремни
за разговор с мојим родитељима.
10. Школа помаже ученицима који су слабог материјалног
стања

1
5

тачно
2
3
9 18

4 тачно
важно
разлика
21
2,91
3,22
0,31 min

4

21

12

16

2,69

3,39

0,7

2

4

11

36

3,46

3,74

0,28

7

11

12

23

2,91

3,41

8

11

10

25

2,96

3,43

0,47

2

7

11

33

3,35

3,31

-0,04

2

10

19

22

3,09

3,41

0,32

5

8

16

23

2,91

3,19

0,28 min

5

2

11

35

3,37

3,37

0

5

4

14

30

3,24
3,09

3,39
3,39

0,15

max

0,5 min

Табела 1.4: тврдње изражене у процентима
важно(%)
тврдње
1 2 3 4
11 6 11 67 1. У школи се осећам сигурним и безбедним.
7

9

13 69

6

4

9 81

6

7

13 70

9

6

11 72

6 13

19 61

6

9

17 67

9 17

13 59

11

6

11 70

9

4

19 67

2. Школа брзо и ефиксно реагује на све искрсле
догађаје/ситуације које угрожавају нашу сигурност и
безбедност у школи.
3. Знам коме треба да се обратим ако је моја безбедност у
школи угрожена.
4. Школа реагује на наше и приговоре наших родитеља који се
тичу наше безбедности у школи.
5. Школа нас информише о мерама предузетим поводом
наших приговора.
6. Знам коме треба да се обратим у случају да имам
емоционалне, здравствене или социјалне проблеме/потребе.
7. Када се обратим одређеној особи/служби за помоћ/савет
када имам емоционалне, здравствене или социјалне
проблеме/потребе, сигуран сам да ће се моја приватност
поштовати и да се информација неће злоупотребити.
8. Наставници, а посебно одељењски старешина су увек
спремни да саслушају моје проблеме који немају директне
везе са школом.
9. Наставници, а посебно одељењски старешина су спремни
за разговор с мојим родитељима.
10. Школа помаже ученицима који су слабог материјалног
стања

тачно(%)
1
2
3
9 17 33

4
39

7

39

22

30

4

7

20

67

13

20

22

43

15

20

19

46

4

13

20

61

4

19

35

41

9

15

30

43

9

4

20

65

9

7

26

56

УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ
Анкетирно је 23 родитеља, Анализом анкетних листића долазимо до закључка да су нам
јаке стране родитељи имају добру сарадњу са одељенским старешином. Такође родитељи
сматрају да имају добру сарадњу са својом децом и да о свим проблемима у- школи
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отворено разговарају са њима (74-87%). По родитељима најслабија је то што их не
укључујемо у акције за пружање помоћи ученицима/породицама (43%).
Табела1.5 тврдње изражене по броју родитеља –просечне вредности
1

важно
2 3
1

4

тврдње

4

1

1. Упознат/а сам са садржајем Правилника о безбедности и
18 сигурности ученика у школи.
2. Моје обавезе као родитеља су јасно и прецизно
17 дефинисане Правилником.

1

6
4 18 3. Сматрам да је моје дете сигурно и безбедно у школи.

1

4 18 везане за сигурност и безбедност ученика у школи.

1

тачно
2
3

4 тачно

важно

разлика

1

5

16

3,57

3,74

0,17

3

5

15

8

13

3,52
3,48

3,74

2

3,70

0,22
0,22

2

10

11

3,39

3,70

0,31

2

2

6

13

3,3

3,52

0,22

3

4

3

13

3,13

3,39

0,26

1

5

17

3,7

3,87

0,17

3

3

17

3,61

3,91

0,30

1

7

15

3,61

3,78

0,17

1

2

20

3,83

3,96

0,13 max

1

5

17

3,7

3,83

0,13

3

7

10

3,04
3,49

3,39

0,35 min

3,71

4. Школа брзо и ефикасно реагује на новонастале проблеме

2

1

3 17

1

2

7 13
3 20
2 21

1

2 20
1 22
4 19

1

1

9 12

5. Школа ме информише о предузетим мерама поводом мојих
приговора.
6. Као родитељ учествујем у анализи примене Правилника о
сигурности и безбедности ученика.
7. Спреман/на сам да отворено разговарам са компетентним
особама о здравственим, емоционалним или социјалним
потребама/проблемима свога детета.
8. Имам добру сарадњу са одељењским старешином и
стручном службом у праћењу развоја мог детета.
9. У школи се поштује приватност и поверљивост информација
о потребама/проблемима мог детета.
10. Са својим дететом отворено разговарам о појавама крађе,
пушења, узимања дроге, различитих врста малтретирања и
узнемиравања у школи.
11. Подтичем своје дете да брине о свом здрављу и
подржавам акције по питању промовисања здравог живота
младих.
12. Учествујем у школским акцијама за пружање помоћи
ученицима/породицама ученика.

3

Табела 1.6 тврдње изражене у процентима
1

важно(%)
2 3

тврдње

4

1. Упознат/а сам са садржајем Правилника о безбедности и
78 сигурности ученика у школи.
2. Моје обавезе као родитеља су јасно и прецизно
74 дефинисане Правилником.

0

4

17

0
4

0
0

26
17 78 3. Сматрам да је моје дете сигурно и безбедно у школи.

4

0

17 78 везане за сигурност и безбедност ученика у школи.

1

тачно(%)
2
3

4

4

4

22

70

0
0

13
9

22
35

65
57

0

9

43

48

9

9

26

57

13

17

13

57

0

4

22

74

0

13

13

74

0

4

30

65

0

4

9

87

0

4

22

74

13

13

30

43

4. Школа брзо и ефикасно реагује на новонастале проблеме

9

4

13 74

4

9

30 57

0

0

13 87

0

0

9 91

4

0

9 87

0

0

4 96

0

0

17 83

4

4

39 52

5. Школа ме информише о предузетим мерама поводом мојих
приговора.
6. Као родитељ учествујем у анализи примене Правилника о
сигурности и безбедности ученика.
7. Спреман/на сам да отворено разговарам са компетентним
особама о здравственим, емоционалним или социјалним
потребама/проблемима свога детета.
8. Имам добру сарадњу са одељењским старешином и
стручном службом у праћењу развоја мог детета.
9. У школи се поштује приватност и поверљивост информација
о потребама/проблемима мог детета.
10. Са својим дететом отворено разговарам о појавама крађе,
пушења, узимања дроге, различитих врста малтретирања и
узнемиравања у школи.
11. Подтичем своје дете да брине о свом здрављу и
подржавам акције по питању промовисања здравог живота
младих.
12. Учествујем у школским акцијама за пружање помоћи
ученицима/породицама ученика.
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Подручје вредновања : БРИГА О УЧЕНИЦИМА
Показатељи:
4.1.1. Безбедност и сигурност ученика у школи
4.1.2. Праћење физичког, здравствног, емоционалног и социјалног стања ученика
ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА
ДА
НЕ
Безбедност и сигурност ученика
Правилник о безбедности ученика
Процедура за заштиту и безбедност ученика
Процедуре за приговоре ученика и родитеља
Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве
вршњачког малтретирања/насилништва, верске и расне
нетрпељивости, употребе дроге и сл.

*
*
*
*

Праћење физичког, здравственог, емоционалног и социјалног стања ученика
Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних,
здравствених и социјалних потреба ученика и за
благовремено и адекватно реаговање на исте
Панои,
едукативни
постери
и
евиденција
о
планираним/реализованим акцијама ради промовисања стила
„здравог живота“
Социјални програм школе
Евиденција сарадње школе са здравственом службом
Евиденција сарадње школе са установама за бригу о деци
Евиденција организованих акција за помоћ ученицима
Евиденција контаката са ученицима
Евиденција контаката с родитељима
Систем који обезбеђује доступност информација које се тичу
добробити ученика

ТВРДЊЕ
1
У Правилнику о безбедности ученика јасне су процедуре за
заштиту ученика.
Сви су упознати са садржајем Правилника.
Одговорности и задужења наставника и ученика су јасно
дефинисани у Правилнику.
Примена Правилника се анализира.
Реагује се на утврђене пропусте.
Реагује се на приговоре ученика/родитеља који се тичу њихове
безбедности/безбедности ученика у школи.
Ученици/родитељи се информишу о мерама предузетим поводом
њихових приговора.
Постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на случајеве
насилног понашања, злоупотребе дроге, алкохола...
Уведене су ефективне мере како би се идентификовале
емоционалне, телесне и зрдавствене потребе ученика и како би
Годишњи извештај о раду школе
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*
*
*
*
*
*
*
*

2

3

4
*
*
*

*
*
*
*
*
*
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се оне испуниле благовременим интервенцијама наставног
особља, стручних сарадника изван школе и употребом других
средстава.
Ради промовисања здравља школа има сталну сарадњу са
здравственом службом (посете здравствених радника, едукација
*
наставног особља и ученика, едукативни постери...).
Школа редовно организује систематске прегледе ученика.
*
У школи се промовише стил „здравог живота“.
*
Школа има социјални програм, односно процедуре за
утврђивање социјалних потреба ученика и мере за задовољавање
*
истих.
Школа има сарадњу са установама за бригу о деци.
*
Школа огранизује акције за помоћ ученицима слабог
*
материјалног стања.
Одељењске старешине и стручни сарадници имају довољно
*
времена за разговоре са ученицима и родитељима.
Добијене релевантне информације се прослеђују уз поштовање
*
поверљивости информација и права на приватност.
4.1.1Школа има Правилник о безбедности ученика, у коме постоје јасне процедуре за
заштиту ученика, са чијим су садржајем упознати сви актери (наставници, ученици,
родитељи...). Задужења, обавезе и одговорности свих актера Правилником су јасно и
прецизно дефинисани. Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и
обавезе које произлазе из Правилника. Примену Правилника не анализирамо .
Школа благовремено и адекватно реагује на утврђене пропусте. 64% ученика се у
школи осећају безбедно.
4.1.2. Постоје процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог
стања ученика и њихових социјалних потреба и за благовремено и адекватно
реаговање на њих. Ради промовисања здравствене заштите и здравог начина живота
школа има сталну сарадњу са здравственом службом ( редовно водимоученике на
систематске прегледе). Школа нема детаљан социјални програм, сарадње са
установама за бригу о деци и редовне акције за помоћ ученицима. Одељењске
старешине и стручни сарадници проводе довољно времена у разговорима са
ученицима и родитељима, о томе воде евиденцију и прослеђују релевантне
информације поштујући њихову поверљивост. У школи постоје програмом утврђене
мере за помоћ ученицима са посебним потребама и примењују се у потпуности.
Видљиво је уважавање и брига о овим ученицима.
Ниво остварености 3
1.2. Подручје вредновања: ПОДРШКА УЧЕЊУ
Ниво остварености 3,49
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
Анкетирано је 48 ученика виших разреда (5-8.). Анализом анкета ученици сматрају да су
обавештени о догађајима у школи и томе кад неки ученик освоји неку награду (71%).
Такође да су талентованим ученицима омогућени посебни облици рада (50%). Према
ученицима недовољно је присутно организација и подстицање од стране наставника како
би бољи ученици помогли слабијим ученицима да савладају градиво (27%).
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Табела1.7 тврдње изражене по броју ученика –просечне вредности
1

важно
2 3

1

тачно
2
3

2

18

13

15

2,85

3,50

0,65

7

14

11

16

2,75

2,88

0,13

13

13

9

13

2,46

3,46

1,00 min

10

3

18

17

2,88

3,54

0,67

8
14
16

7
8
17

9
13
8

24
13
13

3,02
2,52
2,63

3,40
3,23
3,06

0,38
0,71
0,44

7

7

13

21

3,00

3,38

0,38

11

10

11

16

2,67

3,50

0,83

2

4

8

34

3,54

3,23

5

10

10

23

3,06
2,85

3,52
3,34

тврдње

4

1. У школи нас уче како да учимо (упућују нас у разне технике
учења).
2. Успешни и мање успешни ученици добијају различите
задатке.
3. Наставници нас организују тако да успешни ученици
помажу ученицима који спорије напредују.
4. Наставници помажу ученицима који спорије напредују ван
редовне наставе (кроз допунску наставу и сл.).
5. Талентованим ученицима су омогућени посебни облици
рада ван редовне наставе (кроз додатну наставу, секције,
истраживачки рад и сл.).
6. Ученици се не досађују на часу.

1

5

11 31

5

8

23 12

2

5

10 31

3

1

11 33

1
4
6

6
8
7

14 27
9 27
13 22 7. На часу могу радити онолико брзо колико желим.

3

6

9 30 изворе информација (књиге, часописе, интернет...).

4 тачно

важно

разлика

8. Не учим само из уџбеника и бележака већ користим и друге

4

3

6

4

8

9

2

2

13

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

-0,31 max
0,46

Табела 1.8 тврдње изражене у процентима
важно
1 2 3

4

2 10

23 65

10 17

48 25

4 10

21 65

6

23 69

2

тврдње
1. У школи нас уче како да учимо (упућују нас у разне технике
учења).
2. Успешни и мање успешни ученици добијају различите
задатке.
3. Наставници нас организују тако да успешни ученици
помажу ученицима који спорије напредују.
4. Наставници помажу ученицима који спорије напредују ван
редовне наставе (кроз допунску наставу и сл.).
5. Талентованим ученицима су омогућени посебни облици
рада ван редовне наставе (кроз додатну наставу, секције,
истраживачки рад и сл.).
6. Ученици се не досађују на часу.

2 13
8 17
13 15

29 56
19 56
27 46 7. На часу могу радити онолико брзо колико желим.

6 13

19 63 изворе информација (књиге, часописе, интернет...).

1

тачно
2
3

4

38

27

31

15

29

23

33

27

27

19

27

21

6

38

35

17
29
33

15
17
35

19
27
17

50
27
27

15

15

27

44

23

21

23

33

4

8

17

71

10

21

21

48

4

8. Не учим само из уџбеника и бележака већ користим и друге

8

6

13

8 17

19

4

27

4

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

Подручје вредновања : ПОДРШКА УЧЕЊУ
Показатељи:
4.2.1. Квалитет понуђених програма за подршку процесу учења
4.2.2. Напредовање и успех ученика
4.2.3. Стручна помоћ наставницима у пружању подршке процесу учења
ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА
ДА
НЕ
Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења
Програми за подршку ученицима у процесу учења
Планови рада наставника
Годишњи извештај о раду школе

*
*
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Напредовање и успех ученика
Белешке/досијеи наставника о напредовању и постигнућима
ученика
Записници са састанака стручних, одељењских и
наставничког већа
Процедура за идентификовање ученика са посебним
потребама, односно посебним способностима/талентима
Планови рада са идентификованим ученицима
Евиденција/картони о праћењу идентификованих ученика
Евиденција о похваљивању напредовања,
односно
промовисању изузетних постигнућа ученика

*
*
*
*
*
*

Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења
Евиденција активности посебне службе/особе задужене за
подршку процесу учења
Евиденција организоване консултативне или индивидуалне
наставе
Евиденција ангажовања стручњака ван школе

ТВРДЊЕ
1
Школа има разрађене програме за подршку ученицима у процесу
учења (увођење у технику учења, помоћ у превазилажењу
неуспеха, развијање мотивације, организована помоћ бољих
ученика слабијима, упућивање у начин процене сопственог
напредовања...).
Планови рада су добро конципирани и на одговарајући начин
диференцирани тако да омогућавају свим ученицима
( различитих способности и стилова учења) потпуно учешће у
раду и максимално напредовање ( у складу са њиховим
могућностима и способностима).
Задаци и активности се бирају пажљиво уз узимање у обзир
индивидуалних потреба ученика.
Постигнућа и успех ученика се систематски прате и на основу
тога утврђују посебне потребе појединих ученика.
Редовно се прати и разматра напредовање и успех ученика.
На основу утврђених посебних потреба појединих ученика
планирају се и припремају посебне активности, задаци и сл. да
би се напредним ученицима омогућило даље напредовање и
учешће у истраживачким и другим пројектима.
Код свих ученика се подстиче самосталност и одговорност за
сопствено напредовање, тако да ученици могу сами да користе
различите изворе информација, да примењују различите технике
учења, да сами бирају начин и темпо рада.
Свако напредовање и успех ученика се похваљује, а изузетна
постигнућа промовишу.
Постоји посебна служба/особа задужена за подршку процесу
учења која прати напредовање и успех ученика на школском
Годишњи извештај о раду школе
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*
*
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*

*

*
*
*
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*

*
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нивоу.
Ова служба/особа има одређене термине за саветовање
*
наставника.
Ова служба/особа пружа потребну помоћ свим наставницима при
*
конципирању планова рада.
Ова служба/особа ради на развоју/едукацији наставног особља.
*
Ова служба/особа се бави саветовањем и координисањем
*
активности у вези са пружањем подршке процесу учења.
Редовно и према потреби се организује и помоћ стручњака изван
*
школе.
4.2.1. Не постоје посебни програми за подршку процесу учења. Стручна служба
пружа подршку ученицима по потреби..
4.2.2. Постигнућа и успех ученика се прате, али се посебне потребе не утврђују
индивидуално. Повремено се нуде допунске активности за групе ученика са
потешкоћама у савладавању наставног програма. Не посвећује се посебна пажња
ученицима који брже напредују, већ се повремено организују додатне активности за
групе заинтересованих ученика. Свако напредовање и успех ученика се похваљује, а
изузетна постигнућа промовишу
4.2.3. Постоји служба/особа задужена за подршку процесу учења неконтинуирано
прати напредовање и успех ученика на школском нивоу. На захтев наставника ова
служба/особа пружа помоћ (наставницима) у раду са ученицима са тешкоћама у учењу
и посебно талентованим ученицима. Повремено, али недовољно, организује и помоћ
стручњака изван школе.
Ниво остварености 2,5
1.3. Подручје вредновања: ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
Ниво остварености 3
Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина
- Наставници сматрају да је школа место где мора да се негује позитивна социјална
клима и да им је важно да буде присутна у школи. Мишљења су да се највише развија
код ученика одговорност за учење и редовно користе прилику да похвале напредак и
успех ученика. По наставницима најмање се води рачуна о томе да ученике
упознајемо и подсећамо на дечија права по повељи УН.
- Наставници и ученици се слажу у већој мери да се у школи негује поштовање
различитости.
-Ученици и наставници сматрају да се у школи развија поверење у сопствено знање и
способности, самопоуздање, одговорност за сопствене поступке, слобода мишљења и
изражавања, критичко мишљење и сараднички однос. Школа у већој мери по
мишљењу ученика и наставника похваљује позитивне поступке и успех ученика.
-Ученици сматрају да је недовољно заступљено у школи и да треба развијати
укљученост у ученичке организације и да се те организације требају бавити у већој
мери проблемима ученика у школи.Да школа треба да појача подстицање и неговање
демократског духа и ученичких иницијатива и активности.

Годишњи извештај о раду школе
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Табела1.9 тврдње изражене по броју наставника –просечне вредности
1

важно
2 3
2

19
2 19

1
1

2

1
1
2
3
2

1

5

19
19

тачно
2
3

1. Свестан/на сам да је школа место где мора да се негује
позитивна социјална клима.
2. Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно
уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о другима...
3. Свестан/на сам да је моје понашање пример ученицима,
родитељима и колегамa.
4. Код ученика развијам одговорност за учење.

17 7. Код ученика развијам сарадничке односе.
8. Ученике подстичем да самостално и објективно доносе
закључке и судове узимајући у обзир чињенице и извор
15 информација.
9. Редовно користим прилику за похвалу и признање
16 позитивних поступака и успеха ученика.
10. Ученике упозоравам на значај оснивања и укључивања у
11 рад ученичких организација.

10

7 11
6 15

11. Ученике упозоравам на значај познавања њихових права
и подстичем их да се упознају с Повељом дечјих права УН.

1

12. Ученике подстичем да организовано учествују у
одлучивању по питањима која се непосредно тичу њих самих.

13. Подстичем ученике да открију и развијају своје таленте
13 учествујући у понуђеним ваннаставним активностима.
14. Сваке године сам задужен/а за бар једну ваннаставну
14 активност.
15. Подржавам ученике и помажем им да организују
различите врсте културних, музичких, спортских и сличних
15 активности.

8
7
4

1

19 5. Код ученика развијам одговорност за поступке.
18 6. Ученике подстичем на бригу о људима.

5

3

тврдње

4

2

4 тачни

важно

разлика

1

6

14

3,62

3,81

0,19

2

8

11

3,43

3,90

0,48

1

4

16

1
2
1

3
5
4
7

18
15
15
13

3,71
3,86
3,67
3,62
3,57

3,86
3,86
3,90
3,86
3,71

0,14
0,00 max
0,24
0,24
0,14

2

7

12

3,48

3,67

0,19

5

16

3,76

3,76

0,00

4

11

6

3,10

3,52

0,43

8

4

8

2,90

3,38

0,48 min

2

10

9

3,33

3,71

0,38

1

12

8

3,33

3,62

0,29

3

4

14

3,52

3,67

0,14

6

4

11

3,24
3,48

3,52
3,72

0,29

Табела 1.10 тврдње изражене у процентима
1

важно(%)
2 3

0 10
0

0

0 5
0 5
0 0
0 0
0 10

0 90
10 90
5
5
10
14
10

0

5

24

0

0

24

0

0

48

0 14
0

0

8. Ученике подстичем да самостално и објективно доносе
закључке и судове узимајући у обзир чињенице и извор
71 информација.
9. Редовно користим прилику за похвалу и признање
76 позитивних поступака и успеха ученика.
10. Ученике упозоравам на значај оснивања и укључивања у
52 рад ученичких организација.

29 71

0

38

0

0

33

0 19

10

1. Свестан/на сам да је школа место где мора да се негује
позитивна социјална клима.
2. Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно
уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о другима...
3. Свестан/на сам да је моје понашање пример ученицима,
родитељима и колегамa.
4. Код ученика развијам одговорност за учење.

90
90
90 5. Код ученика развијам одговорност за поступке.
86 6. Ученике подстичем на бригу о људима.
81 7. Код ученика развијам сарадничке односе.

33 52

0

тврдње

4

11. Ученике упозоравам на значај познавања њихових права
и подстичем их да се упознају с Повељом дечјих права УН.
12. Ученике подстичем да организовано учествују у
одлучивању по питањима која се непосредно тичу њих самих.

13. Подстичем ученике да открију и развијају своје таленте
62 учествујући у понуђеним ваннаставним активностима.
14. Сваке године сам задужен/а за бар једну ваннаставну
67 активност.
15. Подржавам ученике и помажем им да организују
различите врсте културних, музичких, спортских и сличних
71 активности.
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1

тачно(%)
2
3

4

0

5

29

67

0

10

38

52

0
0
0
0
0

5
0
5
10
5

19
14
24
19
33

76
86
71
71
62

0

10

33

57

0

0

24

76

0

19

52

29

5

38

19

38

0

10

48

43

0

5

57

38

0

14

19

67

0

29

19

52
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УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
Табела1.11 тврдње изражене по броју ученика –просечне вредности
1

важно
2 3

3

8

13

5
4
3
5
4
5
4
7

3
2
5
4
6
7
4
4

8
15
12
13
12
18
10
13

4

9

8

5

2

13

5

4

15

6

3

6

5

5

8

9

7

11

8

4

12

10

6

4

4

5

13

9

6

7

6

5

11

6

5

14

4

5

14

4

тврдње

1. Понашање наставника у школи, међусобно и у односу са
33 ученицима, јесте уз узајамно уважавање.
2. У школи нас уче да имамо поверења у сопствено знање и
41 способности.
36 3. У школи нас уче да будемо одговорни за учење.
37 4. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке.
35 5. У школи нас подстичу да бринемо о људима.
35 6. У школи нас уче да бринемо о природи и да је чувамо.
27 7. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију.
37 8. У школи нас наводе на поштовање различитости.
33 9. У школи се негују и подстичу сараднички односи.
10. У школи нас подстичу да самостално и објективно
доносимо закључке и судове узимајући у обзир чињенице и
36 извор информација.
11. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех
37 ученика.
12. Сваки мој позитиван поступак наилази на одобравње,
34 како наставника тако и ученика.
13. О недопустивом понашању ученика у школи, као што је
агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање и
42 слично, отворено се разговара.
14. Ученици су преко својих организација укључени у
решавање проблема недопустивог понашања ученика у
школи, као што је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција,
39 неуважавање и слично.
15. Укључен/а сам у рад бар једне ученичке организације у
30 школи.
16. Свестан/на сам значаја укључивања у рад ученичких
32 организација.

17. Упознат/а сам с Декларацијом УН о правима детета
37 (Повељом дечјих права).
18. Ученици су у могућности да организовано учествују
у одлучивању по питањима која се непосредно тичу
35 њих самих.
19. Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност у
35 школи.
20. Учествовање у ваннаставним активностима ми
омогућује да задовољим своја интересовања и
35 развијам своје таленте.
21. Наше иницијативе и предлози се разматрају
32 озбиљно на наставничким већима.
22. Наше иницијативе и предлози се често усвајају,
односно омогућава нам се и помаже да их
37 реализујемо.

Годишњи извештај о раду школе

1

тачно
2
3

4

10

15

28

3,18

3,33

0,16

6

6

12

33

5

7

18

27

8
8
7
7
4
8

9
10
11
7
8
11

15
14
14
22
13
13

25
25
25
21
32
25

3,26
3,18
3,00
2,98
3,00
3,00
3,28
2,96

3,49
3,46
3,46
3,37
3,37
3,18
3,33
3,26

0,23
0,28
0,46
0,39
0,37
0,18
0,05 max
0,30

5

7

16

28

3,14

3,33

0,19

4

7

16

30

3,26

3,44

0,18

4

11

18

22

2,95

3,40

0,46

7

9

12

29

3,11

3,47

0,37

9

17

11

20

2,74

3,42

0,68 min

13

13

7

24

2,74

3,09

0,35 min

13

9

13

22

2,77

3,16

0,39

14

10

9

24

2,75

3,19

0,44

5

7

18

27

3,18

3,39

0,21

11

7

11

28

2,98

3,19

0,21

7

10

14

26

3,04

3,32

0,28

14

10

11

24

2,86

3,26

0,40

9

12

14

24

3,00
3,02

3,58
3,34

0,58

4 тачно

важно

разлика
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Табела 1.12 тврдње изражене у процентима
1

важно
2 3

тврдње

4

1

тачно
2
3

7

18

26

49

11
9
14
14
12
12
7
14

11
12
16
18
19
12
14
19

21
32
26
25
25
39
23
23

58
47
44
44
44
37
56
44

9

12

28

49

7

12

28

53

7

19

32

39

12

16

21

51

16

30

19

35

23

23

12

42

23

16

23

39

25

18

16

42

9

12

32

47

19

12

19

49

12

18

25

46

25

18

19

42

16

21

25

42

4

1. Понашање наставника у школи, међусобно и у односу са

5 14
9 5
7 4
5 9
9 7
7 11
9 12
7 7
12 7

23 58 ученицима, јесте уз узајамно уважавање.
14
26
21
23
21
32
18
23

2. У школи нас уче да имамо поверења у сопствено знање и
72 способности.
63 3. У школи нас уче да будемо одговорни за учење.

65 4. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке.
61 5. У школи нас подстичу да бринемо о људима.
61 6. У школи нас уче да бринемо о природи и да је чувамо.
47 7. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију.
65 8. У школи нас наводе на поштовање различитости.
58 9. У школи се негују и подстичу сараднички односи.

7 16

14 63

9

4

23 65

9

7

26 60

11

5

11 74

9

9

14 68

16 12

19 53

14

21 56

7

18 11

7

7

9

23

16 11

12

11

9

19

11

9

25

7

9

25

10. У школи нас подстичу да самостално и објективно
доносимо закључке и судове узимајући у обзир чињенице и
извор информација.
11. У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех
ученика.
12. Сваки мој позитиван поступак наилази на одобравње,
како наставника тако и ученика.
13. О недопустивом понашању ученика у школи, као што је
агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, неуважавање и
слично, отворено се разговара.
14. Ученици су преко својих организација укључени у
решавање проблема недопустивог понашања ученика у
школи, као што је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција,
неуважавање и слично.
15. Укључен/а сам у рад бар једне ученичке организације у
школи.
16. Свестан/на сам значаја укључивања у рад ученичких
организација.

17. Упознат/а сам с Декларацијом УН о правима детета
65 (Повељом дечјих права).
18. Ученици су у могућности да организовано учествују
у одлучивању по питањима која се непосредно тичу
61 њих самих.
19. Укључен/а сам у бар једну ваннаставну активност у
61 школи.
20. Учествовање у ваннаставним активностима ми
омогућује да задовољим своја интересовања и
61 развијам своје таленте.
21. Наше иницијативе и предлози се разматрају
56 озбиљно на наставничким већима.
22. Наше иницијативе и предлози се често усвајају,
односно омогућава нам се и помаже да их
65 реализујемо.

Подучје вредновања: ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
Показатељи:
4.3.1. Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина код ученика
4.3.2. Подсицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности
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ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА

ДА

НЕ

Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина код ученика
Пограм личног и социјалног развоја ученика
Правилник о понашању ученика и запослених у школи
Евиденција о праћењу социјалног понашања ученика
Евиднија о реализованим акцијама за подстицање позитивне
социјлне климе у школи
Евиднија о реализованим акцијама за подстицање
одговорноси ученика
Евиденција о начину промовисања позитивног понашања и
успеха ученика
Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање
неприхватљивог понашања ученика
Евиденција о укључивању ученика у непоредно друштвено
окружење

*
*
*
*
*
*
*
*

Подсицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности
Програм упознавања ученика с Декларацијом УН о правима
детета (Повељом дечјих права)
Евиденција о раду ученичких оранизација ( нпр: Ученички
парламент и сл.)
Евиденција о ваннаставним активностима
Евиденија о активностима које су иницирали ученици
Евиденција о промовисању акција и активности н
иницијативу ученика
Програми школских приредби, манифестација и сл.
Брошура о школским активностима
ТВРДЊЕ
1
Целокупно особље у школи ради на стварању климе међусобног
поверења, поштовања, уважавања...
Школа има низ узајамно повезаних програма, поступака и акција
ради личног и социјалног развоја ученика.
Прати се социјални развој ученика.
Ученици у свом понашању и социјалним контактима показују
обзир и толеранцију у опхођењу са другима.
Негују се добри сараднички односи међу ученицима ( отворена
комуникација, толеранција , разлике у мишљењу,поверење...).
У школи се континуирано ради на сузбијању неприхватљивог
понашања, агресивности и нетолеранције.
У школи постоје програми и посебно фокусиране активности као
што су кампања против насиља, агресивности и силеџијства,
вандализма, дроге, алкохолизма, пушења, кампањаза заштиту
животне средине, за заштиту људских права...
У школи се ради на адекватном укључивању ученика у живот и
интересе школе, као и у непосредно друштвено окружење.
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Код ученика се развија самопоштовање и поверење у сопствено
знање и спооности, одговорност за сопствене поступке, слобода
*
мишљења и сараднички односи.
Школа редовнокористи прилике за похвлу и признање
*
ппозитивних поступака и успеха ученика
У школи се негује и постиче демократски дух тако што су
ученици укључени у процес доношења одлука у школи преко
*
својих организација (нпр.ученички парламент и сл.)
Предлози и ссугестије учника се разматрају а квалитетни
*
прихватају
Школа подстиче ученике да учествују у понуђеним
*
ваннаставним активностима
Школа подржава иницијативе и активности ученика као што су
ђачке задруге, културне, забавне и спортске активности, разни
*
облици дружења, манифестације, рад на школским новинама,
посете разнимустановама.
4.3.1. Школа плански, кроз низ повезаних програма, поступака и акција (а на основу
снимања потреба), води рачуна о личном и социјалном развоју ученика. У школи се
негује и подстиче позитивна социјална клима: толеранција, узајамно уважавање,
поштовање, подршка, сарадња, комуникацијске вештине, брига о другима... Код ученика
се развија поверење у сопствено знање и способности, самопоуздање, одговорност за
сопствене поступке, слобода мишљења и изражавања, критичко мишљење и сараднички
односи. Школа редовно похваљује позитивне поступке и успех ученика.
4.3.2. Ученици су упознати са Повељом о правима детета УН. У школи постоје прописани
облици организовања ученика, али се ученици у малом броју укључују у њихов рад.
Предлози и сугестије ученика се само повремено разматрају. Школа подстиче и подржава
иницијативе и активности ученика.
Ниво остварености 3
1.4. Подручје вредновања: ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Показатељ: Помоћ при избору даљег занимања, обуке или запослења
Школа има програм професионалне оријентације који се реализује кроз различите
облике образовно-васпитног рада. У школи се организују различите акције у функцији
унапређивања професионалне орјентације. Ученицима се пружа помоћ при
самопроцењивању сопствених способности и интересовања.
Анализа упитника за ученике:
Упитником за ученике је обухваћено 20 ученика завршног осмог разреда. Анализом
табела можемо закључити да један део ученика сматра важним и веома важним питања
која су обухваћена упитником док један проценат њих ова питања сматра мање важним.
-Ученици сматрају да их : Наставници подстичу да тражимо допунске информације у
вези даљег школовања и да у школи могу добити савете у вези избора школе/занимања.
Информације у вези са професионалном оријентацијом које добијају у школи су
прецизне, јасне и актуелне.
Најлошији резултати добијени су код питања бр. 5 где ученици сматрају да наставници
слабо истичу потребу за перманентним образовањем.
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Можда не треба да износим своје мишљење као координатор и треба да се бавим
само чињеницама, али код резултата упитника за професионалну орјентацију могу
да приметим да поједини ученици нису ни читали анкету већ су је попуњавали
насумице. Пошто после анализе анкете када сам их питала нека питања су ми
одговорили сасвим другачије. Добро сам упућена у радионице које се изводе са
ученицима као и напорима психолошкиње која их бомбардује информацијама.
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
Табела1.13 тврдње изражене по броју ученика –просечне вредности
1

важно
2 3

1

тврдње

4

3

4 12

3

6 11

3

1

9

1

2

6 11

2

3

9

1

4

5 10

1

1

10

8

5

6

9

7

6

1

1. У школи нас кроз разговоре информишу о могућностима
наставка школовања или запослења.
2. У школи су нам на располагању информативни материјали
о даљим облицима школовања и могућностима
запошљавања.
3. Наставници нас подстичу да тражимо допунске
информације у вези даљег школовања.
4. У школи могу добити савете у вези избора
школе/занимања.
5. Наставници истичу потребу перманентног (сталног)
образовања.
6. Наставници ми помажу да проценим сопствене
способности, знања и умећа за наставак школовања или
запослење.
7. Информације у вези са професионалном оријентацијом
које добијамо у школи су прецизне, јасне и актуелне.
8. Задовољан сам квалитетом расположивих информација и
саветовањима

тачно
2
3

4 тачно

важно

разлика

3

6

7

4

2,60

3,35

0,75

3

8

5

4

2,50

3,4

0,90

3

5

9

4

2,80

3

0,20

2

5

5

8

2,95

3,35

0,40 max

4

5

10

1

2,40

2,95

0,55 min

6

2

2

9

2,60

3,2

0,60

2

5

8

5

2,80

3,25

0,45

3

5

6

6

2,75
2,68

3,2
3,21

0,45

Табела 1.14 тврдње изражене у процентима
важно
1 2 3

4

5 15

20 60

0 15

30 55

15

тврдње

5

45 35

5 10

30 55

10 15

45 30

5 20

25 50

5

5

50 40

0 25

30 45

1. У школи нас кроз разговоре информишу о могућностима
наставка школовања или запослења.
2. У школи су нам на располагању информативни материјали
о даљим облицима школовања и могућностима
запошљавања.
3. Наставници нас подстичу да тражимо допунске
информације у вези даљег школовања.
4. У школи могу добити савете у вези избора
школе/занимања.
5. Наставници истичу потребу перманентног (сталног)
образовања.
6. Наставници ми помажу да проценим сопствене
способности, знања и умећа за наставак школовања или
запослење.
7. Информације у вези са професионалном оријентацијом
које добијамо у школи су прецизне, јасне и актуелне.
8. Задовољан сам квалитетом расположивих информација и
саветовањима

1

тачно
2
3

4

15

30

35

20

15

40

25

20

15

25

45

20

10

25

25

40

20

25

50

5

30

10

10

45

10

25

40

25

15

25

30

30

Подучје вредновања: ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Показатељ:
4.4.1. Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења
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ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА
Програм професионалне оријентације
Евиденција реализованих активности на пољу професионалне
оријентације (саветовања, акције...)
Евиденција реализоване сарадње са стручњацима за
професионалну оријентацију
Евиденција
отворених
непосредних
контаката
и
разговора/саветовања са ученицима и родитељима
Евиденција остварене сарадње са представницима из разних
области занатства и индустрије
Евиденција остварене сарадње са представницима средњих
школа
Евиденција остварене сарадње са тржиштем рада
Програм обуке и информисања наставника/стручних
сарадника задужених за професионалну оријентацију
Материјал на тему професионалне оријентације (књиге,
брошуре...)

ДА
*

НЕ

*
*
*
*
*
*
*
*

ТВРДЊЕ
1
2
3
4
Садржаји програма професионалне оријентације тако су
конципирани да се могу реализовати кроз различите облике
образовно – васпитног рада у школи ( редовна настава, додатна .
*
настава, изборне, слободне и друштвене активности, одељењске
заједнице...).
Циљеви и задаци професионалне оријентације се реализују
*
према утврђеном плану.
Сви носиоци активности у реализацији садржаја професионалне
оријентације учествују подједнако у раду и стално сарађују (
*
одељењске старешине, стручна служба, наставно особље,
стручни органи, стручњаци за професионалну оријентацији...)
Ученицима се пружа организована помоћ при доношењу одлука
код важних прелаза ( наставак школовања), а да се при том
користе различити поступци: индивидуална помоћ при
*
самопроцењивању
сопствених
способности.
Пружање
информација и саветовање око избора, коришћење брошура,
разговори са стручњацима за професионалну оријентацију...
Ученици имају прилике да, ради задовољења својих
интересовања и потреба на пољу професионалне оријентације,
*
присуствују данима“отворених врата“ у различитим образовним
установама.
У школи се, ради унапређивања професионалне оријентације,
како би се задовољила интересовања и потребе свих ученика,
организују акције као што су информативни састанци и посете
*
различитих стручњака, сусрети са представницима из разних
области занатства и индустрије, стицање непосредног искуства у
раду у одређеним областима и сл.
Пружа се адекватно и редовна помоћ родитељима у усмеравању
професионалног развоја њихове деце( разговори, сусрети и
*
лични контакти са задуженим наставницима и стручњацима за
професионалну оријентацију...).
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Наставници/стручни сарадници задужени за професионалну
оријентацију су добро информисани о потребама ученика,
редовно се и добро припремају за рад и у сталном су контакту са
стручњацима за професионалну оријентацију.
Информације које ученици добијају су јасне, прецизне ,
релевантне и актуелне ( информације саветодаваца, информације
из књига и брошура, информативни материјал у штампаном и
електронском облику...).
Саветодавне активности су добро прихваћене од стране ученика
и квалитет саветовања је на завидном нивоу (ученици су
задовољни
квалитетом
расположивих
информација
и
саветовањима), односно ученици су добро припремљени за даље
изборе/доношење одлука у вези професионалноф развоја.

*

*

*

4.4.1. Школа има програм професионалне оријентације који се реализује кроз различите
облике образовно-васпитног рада. Носиоци активности програма професионалне
оријентације пружају помоћ ученицима при самопроцењивању сопствених способности и
интересовања. Ученицима су доступне релевантне и актуелне информације о
могућностима наставка школовања и запошљавања преко презентација, плаката, књига,
брошура, разних програма и понуда средњих школа. Ученици имају прилике да, ради
задовољења својих интересовања и потреба на пољу професионалне оријентације,
присуствују данима“отворених врата“ у различитим образовним установама Родитељи
немају прилику да се редовно консултују са наставницима и стручњацима за
професионалну оријентацију.
Ниво остварености 2,5
2. СЕЛФИ-ДИГИТАЛНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ШКОЛЕ
Селфи је бесплатан онлајн инструмент који омогућава школама да процене како користе
дигиталне технологије на иновативан и ефектан начин. Уз помоћ Селфија, школе могу
добити слику о свом положају у односу на примену дигиталних технологија, узимајући у
обзир становишта наставника, ученика и руководилаца у школи. Селфи је развила
Европска комисија у сарадњи са групом стручњака из области образовања и практичара из
европских земаља.У селфи анкетама је учествовало 1 руководилац, 16 наставника и 52
ученика. Можемо закључити да су ученици имали велико интересовање за учешће у
анкетирању 106%.

На основу резултата које смо добили анкетама селфија можемо да закључимо:
Јаке стране наше школе су:
- у нашој школи постоје уређаји који се могу користити у настави (оцена 3,9 од
максималних 5)
-предострожно понашање ученика ради безбедности када су онлајн (3,9 од 5)
-одговорно понашање ученика према другима када су онлајн (3,9 од 5)
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Слабије стране наше школе су:
-употреба дигиталних технологија у процени вештина ученика (2,7 од 5)
-разматрање потребе за континуираним професионалним развојем у области примене
дигиталне технологије од стране руководиоца (2,7 од 5)
-дигитални уређаји које ученици могу користити када су им потребни (2,7 од 5)
Чиниоци који ограничавају употребу технологије:
-Недостатак финансијских средстава
-Недостатак дигиталне опреме
-Непоуздана или спора интернет конекциј
У извештају прилажу се графикони који приказују остале анализе.
3. Програм сарадње школе са породицом
На крају првог и другог полугодишта су анкетирани родитељи о квалитету сарадње
школе са њима.
На крају првог опугодишта анкетирано је 103 родитеља нижих и виших разреда.
Анализом добијених резултата изводимо закључке:
Јаке стране су:
- Задовољан/на сам сарадњом са психологом (94%)
- Школа тажи мишљењ и сагласност родитеља када су у питању активности кје морају
да финансирају родитељи (93%)
- Упознат/а сам са правилима понашања и кућним редом у школи (93%)
Слабије стране су:
- Школа ме информише о предузетим мерама поводом мојих приговора (73%
задовољно у потпуности и 11% незадовољно)
- Информације о раду и дешавањима у школи су потпуне и правовремене (73%
задовољни у потпуности и 4% незадовољних)
Табела 3.1 тврдње изражене у процентима- прво полугодиште
Тврдња
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Упознат/а сам са садржајем Правилника о безбедности и
сигурности ученика у школи
Школа ме информише о предузетим мерама поводом мојих
приговора
Имам добру сарадњу са одељењским старешином и стручном
службом у праћењу развоја мог детета
У школи се поштује приватност и поверљивост информација о
потребама/проблемима мог детета
Учествујем у школским акцијама за пружање помоћи
ученицима/породицама ученика
Школа ми пружа помоћ у усмеравању професионалног развоја
мог детета
У школи се могу добити јасне и актуелне информацие о наставку
школовања и избору занимања
Упознат/а сам са правилима понашања и кућним редом у школи
Школа подстиче и отворена је за сарадњу с родитељима
Запослени у школи се према мени као родитељу односе са
Годишњи извештај о раду школе
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Делими
чно се
слажем
16

Не
слажем
се
3

73

16

11

91

8

1

88

11

1

76

21

3

83

12

5

81

17

2

93
91
91

7
8
9

1
1

Слаж
ем се
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

уважавањем
Знам коме у школи да се обратим за различите информације
Информације о раду и дешавањима у школи су јасне и прецизне
Информације о раду и дешавањима у школи су потпуне и
правовремене
Школа тражи мишљење и подршку родитеља када су у питању
ваннаставне активности
Школа тражи мишљење и сагласност родитеља када су у питању
активности које морају да финансирају родитељи
Финансијско учешће родитеља има јасну сврху и праћено је
повратном информацијом о реализацији
Рад Савета родитеља је јаван и отворен за присуство
заинтересованих
Школа прихвата иницијативе и сугестије савета родитеља
Задовољан/на сам сарадњом са психологом
Задовољан/на сам сарадњом са директором

92
74
73

8
25
23

1
4

83

14

4

93

4

3

88

10

2

77

20

3

74
94
91

21
5
6

5
1
3

На крају другог полугодишта анкетиран је узорак од 40 родитеља нижих и виших разреда.
Анализом добијених резултата изводимо закључке:
Јаке стране су нам:

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

- Задовољан/на сам сарадњом са директором (97,5% слаже се са овом тврдњом и 2,5% се
не слаже ).
-Имам добру сарадњу са одељењским старешином и стручном службом у праћењу развоја
мог детета (97,5% слаже се са овом тврдњом и 2,5% се не слаже се).
- Школа подстиче и отворена је за сарадњу с родитељима (97,5% слаже се са овом
тврдњом и 2,5% се не слаже ).
Слабе стране су нам:
-Рад Савета родитеља је јаван и отворен за присуство заинтересованих (72.5% слаже се са
овом тврдњом 17,5 се делимично слаже са овом тврдњом и 10% се не слаже ).
- Учествујем у школским акцијама за пружање помоћи ученицима/породицама ученика
(87.5% слаже се са овом тврдњом 12,5 се делимично слаже са овом тврдњом и 5% се не
слаже ).
Табела 3.2 тврдње изражене у процентима- друго полугодиште
Делими
Не
Слаж
Тврдња
чно се
слажем
ем се
слажем
се
Упознат/а сам са садржајем Правилника о безбедности и
90
7,5
2,5
сигурности ученика у школи
Школа ме информише о предузетим мерама поводом мојих
95
2,5
2,5
приговора
Имам добру сарадњу са одељењским старешином и стручном
97,5
2,5
службом у праћењу развоја мог детета
У школи се поштује приватност и поверљивост информација о
95
2,5
2,5
потребама/проблемима мог детета
Учествујем у школским акцијама за пружање помоћи
82,5
12,5
5
ученицима/породицама ученика
Школа ми пружа помоћ у усмеравању професионалног развоја
90
7,5
2,5
мог детета
У школи се могу добити јасне и актуелне информацие о наставку 90
7,5
2,5
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

школовања и избору занимања
Упознат/а сам са правилима понашања и кућним редом у школи
Школа подстиче и отворена је за сарадњу с родитељима
Запослени у школи се према мени као родитељу односе са
уважавањем
Знам коме у школи да се обратим за различите информације
Информације о раду и дешавањима у школи су јасне и прецизне
Информације о раду и дешавањима у школи су потпуне и
правовремене
Школа тражи мишљење и подршку родитеља када су у питању
ваннаставне активности
Школа тражи мишљење и сагласност родитеља када су у питању
активности кје морају да финансирају родитељи
Финансијско учешће родитеља има јасну сврху и праћено је
повратном информацијом о реализацији
Рад Савета родитеља је јаван и отворен за присуство
заинтересованих
Школа прихвата иницијативе и сугестије савета родитеља
Задовољан/на сам сарадњом са психологом
Задовољан/на сам сарадњом са директором

95
97,5
92,5

5
5

2,5
2,5

97,5
90
90

7,5
7,5

2,5
2,5
2,5

95

5

92,5

5

2,5

90

7,5

2,5

72,5

17,5

10

87,5
92,5
97,5

10
5

2,5
2,5
2,5

АКЦИОНИ ПЛАН
1. Унапређење рада Савета родитеља кроз појачан и формиран систем обавештавања
осталих родитеља .
КО? Члан Савета родитеља из одељења
КАДА?На сваком родитељском састанку обавезно.
2. Појачати укључивање родитеља у школске акције за пружање помоћи
ученицима/породицама ученика.
КО?Родитељи и ученици
КАДА? Организација прикупљања ствари, гардеробе и сл. Два пута годишње око
Нове године и ускршњих празника. Као и акција“Чеп за хендикеп“
3. Омасовљавање укључености ученика у Парламент и акције које организује
Парламент. Укључити ученички парламент у процес доношења одлука.
КО? Координатор Парламента Марина Јездић
КАДА?Континуирано током школске године.
4. Упознати наставнике са процедуром за заштиту/безбедност ученика. Презентовати
правилник о безбедности са обавезном анализом.
КО? Наставник С.Пауновић
КАДА? На Наставничком већу током првог полугодишта у шк 2019/2020.
5. Промоција стилаа „Здравог живота“ кроз раазне акције( угледни час, ...)
КО? Наставници физичког образовања, биологије и учитељи
КАДА? Током школске године
6. Организовање ученика тако да успешнији ученици помажу ученицима који спорије
напредују.
КО? Наставници , разредне старешине.
КАДА? На часовима, пре или после наставе.
7. Израда програма за подршку процесу учења.
КО?Педагошки колегијум
КАДА?На почетку школске године, током првог полугодишта.
Годишњи извештај о раду школе
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8. Унапредити рад тима за професионалну орјентацију , тако што ће организовати
информативне састанке и посете различитих стручњака, сусрете са представницима
из разних бласти занатства и индустрије. Укључивање родитеља у те акције.
КО? Наставници и родитељи
КАДА? Током Дечије недеље акција:“ Родитељи као промотери занимања“
9. Повећање употребе дигиталних технологија током процеса учења и вредновања
постигнућа ученика.
КО? Наставници
КАДА? На часовима у процесу учења и вредновања ученика

Педагошки колегијум
У саставу усклађеном са конституисањем стручних већа и актива Колегијум је
одржао 6 састанака на којима се бавио:
• Конституисање Педагошког колегијума
• 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
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 2018/2019. године Школски одбор је одржао 9 седница у новом сазиву
(мандат Школског одбора траје до 5.5.2021. год.) Током овогодишњег рада разматрана
су питања из делокруга рада Школског одбора одређена законским актима и статутом
школе:
• усвојени су Извештаји о раду за шк 2017/2018, донет Годишњи план рада школе за
шк 2018/2019 и План стручног усавршавања запослених, усвојен је извештај о
реализацији плана стручног усавршавања, разматрани и усвојени извештаји о
самовредновању рада школе
• школски одбор је донео Правилник о раду школске библиотеке, Правилник о
евидентирању и праћењу друштвено корисног рада, односно хуманитарног рада
ученика и извештавања о његовим ефектима
• обавештавање у вези подношења захтева школе за пружањем додатне подршке
ученицима са тешкоћама у развоју
• разматране су информације везане за превоз ученика, избор и набавку уџбеника,
посебно пројекат „Бесплатни уџбеници„ и организацију матурске вечери
• разматрана су питања награђивања ученика
Годишњи извештај о раду школе
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•

•
•
•
•
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•
•
•
•
•

доношење одлуке о извештају пописне комисије по редовном попису имовине и
обавеза, средстава школе
усвајање Финансијског извештаја и Финансијског плана школе са изменама и
допунама.
Доношење школског развојног плана за период 2019 до 2024. год и усвајања
извештаја о остваривању развојног плана 2014. до 2019. Године
донета одлука о отпису (расходовању библиотечке грађе по извршеној ревизији
школске библиотеке)
доношење одлуке о увођењу једне групе продуженог боравка по иницјативи Савета
родитеља и сагласности Наставничког већа
доношење одлуке о расписивању конкурса за директора, образована конкурсна
комисија и школски одбор је дао предлог за избор директора – Нада Петровић на
коју је министар дао сагласност и именовао је почев од 01.03.2019. након чега је
Школски одбор донео решење о њеном распоређивању на еадном месту директора
донет предлог плана надокнаде пропуштеног васпитног образовног рада школе за
период фебруар 2019.
редовно и континуирано разматрање безбедности ученика у школи
информисање о извршеним набавкама и радовима
разматрана су питања везана за организацију, извођење и реализацију екскурзија,
као и усвајање извештаја о реализацији екскурзија (једнодневних, дводневних и
наставе у природи)
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 два пута годишње
решавање по приговорима и пријавама запослених
упознавање са записницима просветног инспектора и осталих инспекцијских
органа
текућа и друга питања у надлежности Школског одбора
Састав чланова Школског одбора на дан састављања извештаја је следећи : из реда
локалне самоуправе: Бранка Бојић, Бранислав Павић и Вања Стојић. Из реда
родитеља: Сања Скакавац, Татјана Ракош, Биљана Којчин - заменик председника.
Из реда запослених школе: Весна Јуришић - председник, Милорад Марковић,
Мирјана Кваић.

Школски одбор је током године редовно информисан о свим питањима од значаја за
рад школе како из домена материјално-техничких услова тако и васпитно-образовног
процеса. Истичемо да је школски одбор радио ефикасно и рационално.

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 5 седница. Реализовани су програмски садржаји предвиђени Планом рада школе
који обухватају:
• конституисање Савета родитеља (20 чланова савета), избор председника Савета,
(председник Сања Скакавац, а заменик председника Мајсторовић Јелица)
Годишњи извештај о раду школе
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• давање мишљења о предлогу Школског развојног плана за наредних 5. година,
Годишњег програма рада и Годишњег извештаја о раду школе
• Упознавање са извештајима о вредновању, самовредновању рада школе по
областима
• Дата иницјатива за увођење једне групе продуженог боравка почев од шк 2019/2020
• Упознавање са предлогом плана надокнаде пропуштеног образовно васпитног рада
школе и његово усвајање
• Упознавање са упутством о поступању у случају сумње на коришћење дрога
• Обавештење – мерење радона у школи
• континуирано разматрање спровођења мера безбедности у школи као и извештаја
надлежне општинске комисије
• отварање пристиглих понуда за осигурање ученика од незгода за школску 2018/19.
годину
• разматрање информације о набавци и избору уџбеника и пројекту министарства
бесплатни уџбеници
• 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 2018/19. године, а на
основу изјашњавања родитеља и ученика и у складу са Школским програмом
• Предлагање родитеља у локални савет родитеља на првој седници - испред Савета
родитеља наше школе и заменика за локални савет родитеља (за представника
изабрана Сања Скакавац, а за заменика представника Јелица Мајсторовић)
• Разматран је извештај о самовредновању, о раду директора
• Остала питања из надлежности Савета

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.
Извештај за период : 01.07.2018.-31.12.2018.године
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Планирање и програмирање рада школе
Сарадња са Школском управом Нови Сад везано за почетак
школске године:
-припрема документације за кућну наставу за 5 ученика у јулу Јул
и августу месецу и 1 дете у новембру и децембру и одобрења
од стране Министрства просвете за католички вјеронаук у јулу
Годишњи извештај о раду школе

НАПОМЕНА

-израда
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месецу
-захтев Школској управи по мишљењу интерресорне комисије
за логопедску подршку ученицима (одбијен захтев
30.11.2018.под изговором да школе које пружају подршку
немају ресурсе)
-увођење нових планова и програма предмета у шестом
разреду разреду: физичко и здравствено васпитање и наука и
технологија
-листе слободних радних места, технолошких вишкова и
непуних норми
-сређивање и уношење података о броју одељења, ученика у
информациони програм „ Доситеј“
-потписивање
Споразума
о
реализацији
програма
функционалног
основног
образовања
одраслих,
са
Националном службом за запошљавање, Филијала сремска
Митровица
-Учешће у планирању,организацији остваривања свих
програма васпитања и образовања
-Припрема за почетак школске године
Организација рада школе на почетку школске 2018/19.године
- Консултације у вези израде извештаја за протеклу годину и
разматрање на свим органима школе: Наставничко веће,
Ученички парламент, Савет родитеља и усвајање на Школском
одбору
и плана рада школе, као и разматрање на
Наставничком већу, Ученичком парламенту, Савету родитеља
и усвајање на Школском одбору за 2018/19 годину ( у оквиру
извештаја и плана рада школе су и: Извештаји и план о
самовредновању рада школе, О остваривању Развојног плана
на годишњем нивоу, Извештаји и план о реализованим
екскурзијама и настави у природи, о стручном усавршавању
запослених и сл.)
- Учешће у изради распореда редовних часова и распореда
ваннаставних активности, као и посета родитеља
-Консултације са психолошкињом школе везано за
оптерећеност ученика и наставника а везано за дневни
распоред обавеза.
-Увид у годишње, оперативне и месечне планове наставника,
учитеља, стручног сарадника и педагошког асистента, као и
андрагошког асистента.
-Редован увид у записнике актива и стручних већа, планови и
реализација
-Организација рада тимова и већа
Подаци о коришћењу финансијских средстава:

Новембар

Август

14.09.2019.год

Септембар
Септембар

Септембар
Септембар
Август –децембар

Током периода

Прикупљање података финансијске и правне службе, договори, Јул-децембар
упућивање
Набавке, реализација пројеката, организација и финансијска
реализација стручног усавршавања запослених:
-Набавка потребних средстава за хигијену у сва три објекта за Август
почетак школске године
- Набавка канцеларијског материјала
Јул-децембар
Годишњи извештај о раду школе

распореда
наставе,
ваннаставних
активности,
изборних
програма,
посете
родитеља,
допунска,
додатна
и
секције,
распореде
кабинета и сл.

-финансијски
издаци школе
се реализују по
финансијском
плану школе и
по добијеним
средствима по
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-Набавка материјала за рад наставника и учитеља( потрошни) у
вредности од 50.000,00 динара за ово полугодиште
-Набавка рачунарске опреме - један лап топ и пројектор са
пратећом опремом по Пројекту Министарства просвете 2000
дигиталних учионица у вредности од 95.322,00 динара
-Набавка клупа, столица, ормара за једну учионицу-будућег
првог разреда у Руми и намештаја за три канцеларије у
вредности 334.440,00 динара
-Набавка и реализација дводневог семинара за запослене у
вредности 84.000,00 динара
-Набавка књига за библиотеку по донацији Министарства
просвете-20.000,00 и дигиталних материјала – 7.500,00 динара
-Реализација и извођење радова по добијеним средствима
Покрајинског секретаријата за образовање на конкурсу,
вредност радова друге фазе у школи у Добринцима је
5.395.392,60 динара
-Набавка и постављање сигурносних камера (3 комада двориште школе)-чл.17 Правилника о безбедности ученика,
запослених и објеката у ОШ „ Иво Лола Рибар“ Рума
-Потписивање уговора са Ротари клубом о донаторству 6
рачунара у вредности 1800е и дводневна обука две наставнице
у Петници за рад у кабинету информатике

Август/новембар
Октобар

Пројектима на
које
смо
конкурисали

Новембар
Новембар
Новембар/децембар
Новембар/децембар

Септембар
Септембар
12-14.10.2018.-обуке

Организационо-стручни послови
-Праћење васпитног рада школе и решавање текућих
активности (дежурства, задужења наставника у оквиру
40-то часовне радне недеље, превоза ученика и
слично)
Праћење рада помоћног особља и организација рада
Организација редовних и развојних активности рада:
-Пријем првака
-Дан отворених врата- КЦ 1.разред
-Дечија недеља, организација, реализација
-организација:
биоскоп,
позориште,
конкурси,
екскурзије,посете Музеју и радионице
-Пројекат Министарства просвете и Министарства
унутрашњих послова „ Основи безбедности деце“
-састанак парламената са ОШ „ Д.Јерковић“
-Предавање у оквиру Пројекта“ На путу за безбедност
деце у саобраћају“ компаније тотал-1.и 2.разред, Рума
-систематски прегледи, вакцинација ученика
-организација дводневне екскурзије ученика 7-8.разред
-организација рекреативне наставе1-4.р
-Организација и реализација семинара у нашој школи
„Пројект метода и проблемска настава уз подршку
информационо комуникационе технологије“ кат.бр.559
16 часова
-Обука запослених: 2 наставника за рад на есДневнику
(учитељ и наставник), 1 координатор за обуку за
енглески на нивоу школе, 8 наставника за дводневне
Годишњи извештај о раду школе

-током периода
-током целог периода
1.септембар
4.10.2018.
2.- 6.10.2017
-током периода
Током периода по договору
22.11.2018.
29.11.2018.године
Октобар/новембар
29-30.10.2018.г
26.10.2018.-1.11.2018
17-18.11.2018.године

-8 радионица за
ученике 1, 4 и 6.
разреда школе
ЗУОВ, кат.бр41

Октобар-децембар
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Епале обуке за ФООО, 5 запослених за обуку из прве
помоћи, 1 наставник за обуку из информатикеекстерно.
-Обука
-Радионица ИОП-ново, Хавлек Б.-предавач
-организација рада школе на распусту –седнице,
подела књижица, допунска, додатна, секције, састанци
Тимова и Већа
-Праћење рада библиоте и консултације са
библиотекарком, надзор над библиотеком извршен од
стране Душанке Милорадић, вишег дипломираног
библиотекара библиотеке „ Глигорије Возаровић“ У
Ср. Митровици, која је матична установа за мрежу
библиотека и сачињен записник уз предлог мера за
унапређење рада
-С обзиром на промењен начин регистровања и вођења
Ђачких задруга и потребе да се задруге региструју у
АПР-у са свом потребном документацијом и
испуњеним условима, донели смо одлуку при изради
Школског програма да укинемо ђачку задругу јер су
обавезе везане за задругу превазишле очекивања и
потребе да се неко од запослених бави задругарством
на начин на који су прописали услове из
Министарства. При том иступамо из Савеза ученичких
задруга
- У оквиру редовних и текућих послова спровођене су
мере заштите и безбедности ученика, запослених и
објеката (извештавање чл.7, Правилника о
безбедности), и то: контрола дежурстава наставника и
помоћног особља (ненајављене), санитарни прегледи
запослених(по истеку важења), редовна дератизација,
дезинсекција(током октобра), план за наредни периодпотреба израде аналитике потенцијално угрожавајућих
и ризичних места у школи и школском дворишту
(чл.11 Правилника о безбедности): приступа школском
простору, сигурности, стање објеката...

-посебан
распоред на
огласној табли
23.11.2018.год
24.-28.12.2018.

9.11.2018.године

18.09.2018.године

Током полугодишта

-Појачан распоред дежурстава је директор школе
Током целог периода
појачао у периоду када су ученици 5.-8.разреда у
поподневној смени (чл.14 Правилника о безбености)
-Расписивање конкурса за директора установе
10.10.2018.
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад
Сарадња са родитељима / старатељима, ученицима
школе константно: договор са родитељима ученика на Септембар-октобар
кућној настави са планом рада, упућивање на ИРК
Рума, планирање и распореди наставника који раде са
децом
-Праћење реализације часова редовне, изборне и Октобар ( прегледани
изабране наставе, као и ваннаставних активности, дневници ВО рада, месечни
допунске, додатне...
и годишњи планови)
-Пружање помоћи наставницима и учитељима у
Годишњи извештај о раду школе

-увид у
документацију
ученика по
потреби, због
помоћи у
школовању
-праћење
педагошке
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планирању и програмирању рада
-Посете часовима, по плану фебруар/март
-Присуство часу, члан комисије –Полагање за лиценцу 1.11.2018.г
наставника Комленац Милоша, биологија у 8-1
У годишњем плану и програму предвиђене су посете
часовима директора школе и стручног сарадника.
Подељена су задужења према обиму и распореду
посла, а везано за редовне школске активности, као
што су организација рада школе, упис првака и сл.
Психолог школе је због уписа првака у пролећном
периоду посету часова планирала за прво
полугодиште, а директор школе за друго полугодиште.
-преглед документације, дневника свих облика
активности и сл.

документације

Аналитичко-евалуативни рад
Анализа и праћење реализације Годишњег рада школе,
глобалних, оперативних и месечних планова
Остваривање развојног плана установе кроз следеће
активности по задужењима у самом развојном плану:
-обезбеђен андрагошки и педагошки асистенти
-конкурси на пројекте расписани од стране
Министарства просвете и Покрајинског секретаријата
као и укључивање школе у Пројекте Локалне
самоуправе
-требовање ИКТ опреме од стране школе
Министарству просвете и локалној самоуправиочекивана реализација почетком 2019.године
-Амрес- по пројекту следи побољшање брзине протока
интернета у 2019.години као и добијена сагласност
локалне самоуправе за побољшање протока интернета
на редовној линији и постављање интернета у
Краљевцима (реализација у наредном периоду-од
јануара 2019.г).
-реализација семинара
-учешће на пројектима, набавке опреме и сл.
-обезбеђивање несметаног рада и подршка Тиму за
реализацију активности
Учешће директора у самовредновању школе:
-увид у документацију Тима за самовредновање,
извештај за прошлу и план за наредну школску годину
-договор о начину реализације Плана рада Тима
-обезбеђивање материјала за рад Тима
-учешће у анализи извештаја Тима
Планирање и праћење стручног усавршавања
наставника:
-организација обуке-семинара у нашој школи по Плану
Тима за СУ
-обавештење колегама да користе средства за лично
СУ, обуке и да су она предвиђена финансијским
Годишњи извештај о раду школе

-током целог периода
Август-децембар
-подаци постоје у
извештају развојног
плана

Новембар-децембар

-у току године се
спрам финансијских
средстава реализује
по једна обука а
наставници бирају
себи семинаре спрам
свог плана

Новембар
Август-септембар
Током периода
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планом установе
-праћење реализације интерног стручног усавршавања
-праћење реализација активности везаних за Школски 2.11.2018.и
програм и то екскурзија и рекреативне наставе које су
5.11.2018.године
реализоване у протеклом периоду, Извештај поднели
наставница и учитељица које су биле вође пута.
Рад у стручним и другим органима школе
Припремање и вођење седница Наставничког Август -децембар
већа и састанака запослених (6 седница)
Учешће на седницама Одељенског већа
(2 састанка)
Припремање, организација
и учешће на
састанцима Савета родитеља школе (2 седнице)
-Одржан састанак Општинског савета родитеља
у нашој школи
-Донета одлука о избору члана из наше школе
за Општински савет-Сања Скакавац

Октобар, децембар

15.8.2018,27.08.2018,13.9.2018,
05.11.2018.15.11.2018.,
25.12.2018.
31.10.2017., 24.12.2018.

Септембар-децембар

14.09.2018, 05.10.2018.

Новембар
1.11.2018.
-Прослеђена
одлука
Скупштини
општине
Рума
16.11.2018.на 14.9.2018.
усвајање
14.9.2018.,1.10.2018.,
Припремање, организовање и учешће на Септембар-децембар
26.11.2018,
седницама Школског одбора школе (3 седнице)
-Припремање, организовање и вођење састанака
тимова и комисија, праћење и учешће у раду -током периода
тимова
-Припремање, организовање и вођење седница
Педагошког колегијума, Тима за развојно
планирање, Тима за насиље, Тима за
самовредновање
Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним институцијама
Сарадња са Министарством просвете и Школском -током периода,
управом Нови Сад
константно
Установљено да смо
Извршен стручни надзор од стране надлежне Школске 4.12.2018.
формирали одељења у
управе по налогу МПНТР због поштовања Стручног
складу са упутством,
упутства о формирању одељења
нисмо добили налог
мера
Присуство Активима директора са подручја Општине -током периода
Рума и школске управе Нови Сад
Стална сарадња са Локалном самоуправом и
Друштвеним делатностима, Буџетом Општине Рума
поводом редовних послова и набавки везаних за -током целог
унапређење квалитета рада установе
периода и по
Сарадња са просветном инспекцијом
потреби
Константна сарадња са актерима школског живота и
-активности везане за
сарадницима и пријатељима школе и то: Црвени Крст
ове субјекте су у
Руме, Национална служба за запошљавање Рума и Ср. -током целог
константном порасту и
Митровица, Домом Здравља Рума, Центром за периода
редовно се реализују у
социјални рад, Завичајним музејом, Културним
нашој установи
центром, Савезом спортова, Спортском халом Рума,
Канцеларијом за Роме, спортским и културним
удружењима града..
Годишњи извештај о раду школе
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У више наврата протекле године обраћали смо се
стручним службама у ЈП Комуналац ради налога а по
записнику Комуналног инспектора од 30.03.2018.године
за сечу дотрајалог дрвећа у дворишту наше школе
безуспешно,
последњи
допис
прослеђен
28.11.2018.после којег је на терен изашло лице из
Зеленила при Комуналцу које нас је обавестило да ће
приступити сечи.
-Остварена сарадња са Домом Здравља Рума везана за
васпитно
просвећивање
у
оквиру
програма
Функционалног образовања одраслих- Основне животне
вештине и одговорно живљење у грађанском друштву
-Сарадња са Агенцијом за борбу против корупције
Републике Србије кроз Обуку која је реализована у
Новом Саду а обавештена о ступању на функцију органа
у којима функционер врши функцију-сви чланови
школског одбора и директор установе Нада Петровић
-Сарадња са Друштвеним делатностима и просветном
инспекцијом Општине Рума а везано за рад тима за
Мрежу школа чији сам координатор
-Састанак одржан у нашој школи, присутни Кулић Б.,
Јанкелић М., Дамјанчук С., Марковић В.

4.12.2018.године

25.9.2018.године
10.10.2018.године

Током септембра
17.9.2018.године

Педагошка документација о раду школе
-Преглед и праћење уредности вођења педагошке
документације наставника, одељенских старешина,
педагошког и андрагошког асистента, библиотекарке -током периода
-Унапређивање школске евиденције и документације
-Увид
у
праћење
правне
и
финансијске
документације

-донет нацрт Одлуке и
прослеђен да се изради
Елаборат
који
верификује Скупшина
Општине Рума а решење
доноси
покрајински
секретаријат
за
образовање
-редовно евитентирање:
педагошке свеске,
записници стручних
тела,

Мере у случајевима повреде забрана
Није било
Предузете мере ради извршења налога просветног инспектора
Записник о редовном инспекцијском надзору основне Реализација
по
школе, број 614-1-61-2/2018-X, дана 18.10.2018.г
налогу мера урађена Обавештење, број:16Налог мера: да се доношење распореда свих облика
у року и просветном 23/2018, од
образовно-васпитног рада усклади са позитивним
инспектору послато 6.11.2018.године.
законским прописима...рок 7 дана
обавештење
о
поступању по налогу
мера
Стручно усавршавање
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима- 24 бода
23.6.2018.
-акредитоване обуке
МПНТР 153-02-00027/2017-07, број 1973/2018/7930
„Систем праћења физичког развоја и развоја
моторичких способности у настави физичког
25.8.2018.
-акредитоване обуке
васпитања“-8 сати
Годишњи извештај о раду школе
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„Савремене тенденције у настави физичког
васпитања – у сусрет новој школској години(III) – 3
бода
Екстерно-35 бодова
-Конкурс и израда пројектне документације за другу
фазу радова у Добринцима-5.400.000,00 динара за
грађевинске радове: столарске, изолатерске и
фасадерске
-Припрема документације за Израду и набавку
пројекта реконструкције машинских инсталација
грејања и хидротехничких инсталација у Руми за
потребе дораде пројекта Капиталне инвестиције у
школу
-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
Интерно-55 сати

24.-26.8.2018.

-акредитоване обуке

-добијена средства -интерно
22.8.2018.г

-интерно

-од новембра 2015.
-од фебруара 2016.
-од јула 2016.године
- од јула 2016

-од 12.07.2016.

Извештај за период: 01.01.2019.- 31.8.2019.године
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

РЕАЛИЗАЦИЈА

НАПОМЕНА

Планирање и програмирање рада школе
-Организација рада школе на почетку другог Јануар/фебруар
полугодишта школске 2018/19.године
-Редован увид у записнике актива и стручних већа,
планови и реализација
-Организација рада тимова и већа за друго Током целог периода
полугодиште
Прикупљање података финансијске и правне службе, фебруар-јун
договори, упућивање
-Сарадња са правно-финансијском службом а везано за Током целог периода и
набавке
по потреби
-Набавке, реализација пројеката, организација и
финансијска реализација стручног усавршавања
запослених
- Набавка материјала за образовање (по потреби: -током периода и по
хамери, фломастери за беле табле, копир папири и сл.) потреби
-Набавка потребних средстава за хигијену у сва три
објекта
- Набавка канцеларијског материјала
-током периода
-Реализација набавке уџбеника од стране Општине -март, април, мај
Рума (бесплатни: близанци, тројке, књиге за прваке и
сл.) у вредности од 350.000,00 динара
-Набавка паметне табле за учионицу првог разреда у -јун-август
Годишњи извештај о раду школе
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вредности од 232.000,00 динара по пројекту
Покрајинског секретаријата за образовање
-Набавка уџбеника за децу са тешкоћама у развоју у -јун-август
вредности 102.000,00 динара по пројекту Покрајинског
секретаријата за образовање
-Набавка семинара за запослене добијен по пројекту за -јун-август
програме на конкурсу Покрајинског секретаријата за
образовање
-Набавка 3 климе као донација за учионице српског, -мај
географије и хемије/физике
-донација климе и телевизора за продужени боравак у -мај
вредности
-Реализација Пројекта Министарства просвете – -мај-септембар
бесплатни уџбеници- 116 ученика
-набавка паметних табли и обуке за њих добијених по
Пројекту код Министарства правде по основу
одлагања кривичног гоњења (опортунитет) у
вредности од 558.000,00 динара за учионице: српског,
географије, биологије и математике 1
Организационо-стручни послови
-Праћење васпитног рада школе и решавање текућих
активности ( дежурства, задужења наставника у јануар-јун
оквиру 40-то часовне радне недеље, превоза ученика и
слично)
Праћење рада помоћног особља и организација рада
-током целог периода
Организација рада школе и активности :
-организација предавања (8) МУП-а по пројектуОснови безбедности деце- Министарство унутрашњих
послова
-организација прославе Св.Саве-у школи
-организација општинског такмичења-Хемија
-организација општинског такмичења-Историја
-организација општинског такмичења-Географија
-организација предавања Завода за јавно здравље:
превенција наркоманије за ученике, наставнике и
родитеље
-организација предавања : Репродуктивно здравље
младих- Дом Здравља Рума
-организација представљања средњих школа
-организација и реализација екскурзија ученика
-учествовање у организацији Матурске вечериресторан Вулин
-организација завршног испита-уписне активности и
праћење уписа ученика
-подела књижица, сведочанстава и похвалница
-организација и реализација ЗИ за полазнике ФООавгустовски рок

Годишњи извештај о раду школе

-током периода

-ученици 1.,4.и 6.раз

-27.1.2019.
-недеља, 3.3.2019.
-субота, 9.3.2019.
-недеља, 10.3.2019.
-22.3.2019.

-наставници, учитељи

-25.3.2019.
- април, мај, јун
-5.6.2019.
-ученици 8.раз
-друга половина јуна
и прва половина јула
-28.6.2019.
20,21,22.8.2019.године
Полазници, старешине ,
дежурни, прегледачи,
супервизори
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Педагошко-инструктивни и саветодавни рад
-Сарадња са родитељима / старатељима, ученицима
школе
-Праћење реализације часова редовне, изборне и
изабране наставе, као и ваннаставних активности,
допунске, додатне...
-Пружање помоћи наставницима и учитељима у
планирању и програмирању рада
-Посете часовима:
Од укупно планираних 27 часова, директорка школе је
обишла 21 час, у периоду од 11.02.2019.15.5.2019.године, и са наставницима обавила разговор
после часа. Наставници су били отворени за сарадњу
и расположени за сугестије и коментаре. Распоред
посећених часова изгледа овако: Рума, наставници-10
часова, Рума, учитељи-4 часа, Добринци, учитељи-2
часа, Краљевци, учитељи-1 час, ФОО – 5 часова.
Присуствовала сам угледном часу наставника ФОО
28.3.2019.године.
Настава је реализована у складу са планом и
програмом, атмосфера на часовима је позитивна и
развојна.

-по потреби
-током целог периода
-по потреби
-током периода

-докази: евалуциони
лист
са
посета,
извештај директора по
завршеним посетама

Аналитичко-евалуативни рад
Анализа и праћење реализације Годишњег рада школе,
глобалних, оперативних и месечних планова
-током целог периода
Организација израде школског програма и увођење
нових програма у рад школе
Рад у Тиму за Самовредновање рада школе
Рад у Тиму за Развојно планирање школе
Рад у стручним и другим органима школе
18.1.2019.,
28.2.2019.,
22.3.2019.,
Припремање и вођење седница:
Јануар-јун
1.4.2019.,
3.6.2019.,
21.6.2019.,
19.8.2019.
Наставничког већа и састанака запослених
(7 седница)
29.3.2019., 31.5.2019., 20.6.2019.
Учешће на седницама Одељенског већа
Март -јун
(3 седнице)
01.3.2019., 20.6.2019., 27.6.2019.
Припремање, организација и учешће на Март , јун
састанцима Савета родитеља школе (3
седнице)
31.1.2019., 14.2.2019., 25.2.2019.,
Припремање, организовање и учешће на Јануар, фебруар,
25.3.2019., 28.6.2019.
седницама Школског одбора школе ( април, мај
седница)
-Припремање, организовање и вођење
састанака тимова и комисија, праћење и -током целог периода
учешће у раду тимова
-Припремање, организовање и вођење
седница Педагошког колегијума, Тима за
развојно планирање, Тима за насиље, Тима
за самовредновање
Годишњи извештај о раду школе
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Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним институцијама
Сарадња са Министарством просвете и Школском -током
периода,
управом Нови Сад
константно
Присуство Активима директора са подручја Општине -током периода
Рума и школске управе Нови Сад
Стална сарадња са Локалном самоуправом и
Друштвеним делатностима, Буџетом Општине Рума
поводом редовних послова и набавки везаних за -током целог периода
унапређење квалитета рада установе
и по потреби
Сарадња са просветном инспекцијом
Константна сарадња са актерима школског живота и
сарадницима и пријатељима школе и то:
- Црвени Крст Руме ( Дневни боравак-пројекат)
-током целог периода
-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)
- Савезом спортова ( реализација општинских и других
нивоа такмичења)
-Спортском халом Рума ( сарадња на општинском нивоу
такмичења)
-Канцеларијом за Роме ( побољшање услова ученика)
-Пријава Комисији за безбедност општине Рума да су Послато
- нисам добила
лежећи полицајци уништени испред школе и да због 5.4.2019.године
одговор
безбедности ученика поставе нове
Педагошка документација о раду школе
-Преглед и праћење уредности вођења педагошке -тромесечно
документације наставника, одељенских старешина,
педагошког и андрагошког асистента, библиотекарке
-током целог периода
-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
Предмет и време вршења надзора
Предузете мере
Није било
Стручно усавршавање
998 K1 П3 - Планирање и реализација садржаја
здравственог васпитања у настави
31.8.2019.године
физичког и здравственог васпитања
Трибина за учеснике Летње школе педагога
30-1.8.2019.
физичког васпитања
Лепенски вир
Тема летње школе: - Савремене тенденције у
настави физичког васпитања - у сусрет
Годишњи извештај о раду школе
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-3 бода
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новој школској години (III)
Инклузивно образовање и
Каталошки бр 178

ИОП

-

израда 28,29.9.2019.године

-16 бодова

УКУПНО ЕКСТЕРНО: 27 бодова
Израда и реализација Пројекат за набавку опреме
-15 сати
за образовање, аплицирали код Покрајинског -април/јун
секретаријата за образовање
Израда и реализација Пројекат за набавку
уџбеника за ученике којима је потребна додатна -мај-август
-15 сати
подршка у образовању, аплицирали код
Покрајинског секретаријата за образовање
Израда и реализација пројекта по конкурсу -март-август
Министарства правде-опортунитет (одлагање
кривичног гоњења)
Организација општинских такмичења (3)
-март

-15 сати

-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 фебруара 2016.
-од јула 2016.године

-5 сати
-5 сати

- од јула 2016.

-5 сати

-од 12.07.2016.

-10 сати

-од 6.6.2017.

-5 сати

-6 сати

УКУПНО ИНТЕРНО: 81 сат

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Психолошка служба
Остварујући предвиђени план и програм рада за школску 2018/2019. 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, плана стручног усавршавања запослених као и
планирања рада тимова за развој међупредметних компетенција и предузетништва и
за обезбеђивање квалитета рада установе. Током 2018/19. 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, Годишњег извештаја, а током
Годишњи извештај о раду школе
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2018/19. и у оквиру израде анекса новог Школског програма као и новог Развојног
плана за наредни период . 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
рада Ученичког парламента и редовно размењивала идеје и предлоге са
координатором рада Парламента. Са директорком школе сам сарађивала на изради
и реализацији пројекта за конкурс Покрајинског секретаријата за образовање/
одобрена средства- пројекат јеу фази реализације/. Као координатор тимова за ПО,
професионални развој и инклузију 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 2019.г.
Toком школске 2018/19. године присуствовала сам на 30 часова наставе /на
Наставничком већу је ранијих година 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 настави и
евалуације кључне области ЕТОС – примене листе снимања атмосфере у учионици.
Присуствовала сам на четири угледна часа.
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 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.
У оквиру праћења ефеката образовно-васпитног рада кроз успех и владање ученика
радила сам 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 2019.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.
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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
Учествовала сам 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 и настава код куће /. У наредној
школској години потребно је подстаћи рад тимова у правцу веће систематичности и
редовније организације формалног састајања и размене. Психолог је и координатор тима
за инклузију .
У оквиру праћења и вредновања остварено је и учешће у праћењу реализације
програма професионалне оријентације на прелазу у средњу школу.Остваривала сам увид у
реализацију програма ООО кроз сарадњу са реализаторима овог сегмента школског рада,
а утисак је да је ове године потребно ангажовање психолога у оквиру реализације овог
дела Школског програма било минимално и највеће приликом израде ИОПа за једног
полазника, у сваком случају значајно мање него при увођењу ООО у систем када су
полазници и ОС показивале много већу потребу за психолошком подршком. Потребу за
укључивањем психолога очигледно је смањио ангажман андрагошког асистента који је
повезивао све сегменте рада у оквиру ООО и осталих актера и аспеката рада у школи и са
којим психолог има одличну сарадњу.
Што се тиче праћења реализације програма професионалне оријентације психолог је
учествовала, организовала и пратила све активности као и реализацију реалних сусрета - 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 2019/20. 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/.
• 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
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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 организовала
већину анализа после угледних часова.
Посебан део рада у 2018/19. 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 неким
добронамерним описима психолог 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 психолог 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
психолог је радила 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.
Психолог је испланирала уписне активности и реализовале испитивање деце уписане у
први разред и дала 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 психолог је 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
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обиму услед заузетости другим активностима.
Кроз организацију и реализацију програма ПО у 7. и 8. разреду подржаван је 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 релацији ученик –
ученик/ици или ученик /ици –одрасли углавном на иницијативу учесника у
сукобу.Психолог је осмислила и реализовала и мере друштвено корисног рада са 10
ученика.
Психолог 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 /13 радионица у Дечијој недељи /. Из
оквира посебних програма васп. обр. рада, а у оквиру ЧОС-а психолог је реализовала и
радионице везане за превенцију наркоманије /8. раз./ и болести зависности /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./и радионицу везану за сексуално образовање за ученике 8 разреда. 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.
Психолог је по потреби и у сарадњи са родитељима и наставницима упућивала
ученике у специјализоване установе и службе /Дом здравља, Центар за соц. рад/
•

Рад са родитељима/старатељима

У складу са планираним активностима психолог је током године константно
сарађивала 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 психолог очекује
константну сарадњу и подршку педагошке асистенткиње. У оквиру групног психолошког
образовања родитеља психолог је креирала 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 трећег разреда
на тему улоге родитеља у учењу учења ученика. Радионице су реализоване у сарадњи са
учитељима .
Такође, психолог је креирала и презентацију и радионице за родитеље везане за
превенцију и поступање у ситуацијама насиља које су ОС реализовале на родитељским
састанцима .
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. Реализовано је и предвиђено предавање о
адолесценцији у 5. разреду. Радионице и теме ће се наредне школске године реализовати
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тако да ће обухватити и пропуштену групу родитеља.
Психолог 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 психолог 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.
Од почетка наставне године психолог 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, психолог је редовно учествовала 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 и већа и осталим питањима образовно васпитног рада из домена рада психолога.
Као и претходних година психолошка службаје израђивала Годишњи план рада и
Годишњи извештај о раду школе на основу релевантних прилога и кроз сарадњу са
осталим актерима. Током претходне школске године психолог је радила у оквиру
стручних актива за развој Школског програма и за развојно планирање и заједно са
координаторком уобличила Акциони план реализације Развојног плана.. Интензивно сам
радила и на изради Развојног плана за наредни период као и припремама за анектирање
Школског програма – уобличила структуру и заједно са координаторима стр. већа
координисала активности израде .
Током 2018/19. г. била сам кординатор Тима за ПО, Тима за професионални развој,
Тима за израду Год. плана рада и Тима за инклузију. Поред наведеног била сам члан Тима
за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и стручних актива за
развојно планирање и развој школског програма, Тима за реализацију ООО и Тима за
обезбеђивање квалитета рада и развој установе. Поред наведеног учествовала сам
прилозима и предлозима у планирању и реализацији рада стручних већа и осталих тимова.
•

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

Током године у циљу реализације плана и програма рада психолог 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, психологом 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
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занемарености као и ученика са личним и породичним проблемима који су захтевали
укључивање Центра. Посебна сарадња са МУП-ом изузев сарадње у оквиру превентивних
активности није била потребна . Психолошка служба организује учешће наших ученика у
локалној ПО акцији- Румски сајам образовања.
Сарадња је редовно остваривана са просветном инспекторицом/по потреби/,
начелником друштвених делатности , Црвеним крстом у организацији њихових акција у и
укључивању наших ученика као и ПУ „Полетарац /посете предшколаца ОШ, транзиција
ученика првог разреда/.
Психолог је ове године учествовала у раду Актива стручних сарадника Руме и интензивно
сарађивала са колегама психолозима током године. Психолошкиња је члан Друштва
учитеља Руме. Чланство у Друштву психолога ове године није обновљено јер школа није
обновила преплату на Психолошке новине, психолог је члан Удружење за системску
терапију и системска решења Србије „Породични распоред” као и члан ISCA /International
Systemic Constellation Association/, а и у претходној школској години укључила се у обуку
у оквиру системске терапије /око 48 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 психолог 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.
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 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.
Што се тиче професионалног и личног усавршавања као најзначајније сегменте у
2018/19. години истичем укључивање у семинаре Удруге за психолошко системску
дјелатност /Хрватска/ 48 сати / и укључивање у обуку Методе Росен у организацији
шведског Axelsons Gymnastika Institut-a/77 сати у 2018/19.г. у Сарајеву и Београду.У
оквиру едукације из системских констелација посебно издвајам дводневни едукативни
програм „ Systemic and Family Constellations in Pedagogy“ који је у Београду одржала Dr.
Marianne Franke - Gricksch . Мислим да су оба ангажмана изузетно допринела развоју
мојих професионалних компетенција и бољем упознавању личних и социјалних
капацитета.
Поред до сада већ наведених облика стручног усавршавања, током године
присуствовала сам на четири угледнa часа.
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У школској 2018/19. г. предвидела сам и остварила реализацију три радионице: „ИОПпрактично – израда, праћење и вредновање“, „Међупредметне компетенције“ и „
Имплементација предузетничког учења у ОШ“ / задње две са сарданицим С. Којић / .
Такође, са С. Којић сам реализовала и презентацију приручника за наставнике
„Сарадњом до знања“.
Од предвиђена 4 истраживања реализована су и презентована 3 /реализована и
презентована 2 у току 2018/19. г, а у складу са планом два су у току и биће завршена и
презентована почетком школске 2018/19 .г. На НВ-су презентована реализована
истраживања везана за професионална интересовања ученика 8 разреда, за употребу
метода и техника у настави, а истраживање везано за постигнућа ученика Рома је у
току обраде и биће презентоване по обради резултата.
Психолог је са директорком радила на пројекту за конкурс надлежног Покрајинског
секретаријата под називом „Отвори врата – сви смо исти“ и који се тренутно реализује у
школи .
Организовала сам реалне сусрете за ученике у оквиру ПО- Сајам образовања, а нисам
реализовала организовање одласка ученика у инклузивну Библиотеку играчака ни реалне
сусрете за Дан девојчица/поклопили се са распустом/.
У оквиру стручног усавршавања у школи у школској 2018/19 .г. присуствовала сам на
4 угледна часа, 4 презентације, једној радионици, а спомињем и чланство у школском
тиму за релизацију завршног испита које је такође релевантно за стручно усавршавање.
Стручно усавршавање у оквиру развојних активности школе и личних активности
остварила сам кроз 93 сата у оквиру активности везаних за школу и кроз 125 сати личног
усавршавања у оквиру Системских констелација и Росен метода.
Усавршавање кроз одобрене програме нисам реализовала током ове школске године
јер сам имала довољно бодова у оквиру петогодишњег циклуса и уступила сам „место“
колегама којима је било потребније .
У складу са ранијим решењем надлежног министарства. везано за активности
завршног испита као „екстерно“ стручно усавршавање признато ми је 16 сати као члану
школске уписне комисије .
Остали послови
Током године, психолог се бавила 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 део извештаја од пре три године који је гласио: “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
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2018/19. направљен помак у перцепцији психолога више као сарадника, а мање као
контролне и организаторске инстанце, посебно захваљујући улози директорке школе.

Школска библиотека
Извештај о раду библиотеке
У току августа 2019. године израђен је и предат:
- Извештај о раду библиотеке за школску 2018/2019.
- Извештај о раду Ученичког парламента за 2018/2019.
- Извештај о раду библиотечке секције за 2018/2019.
- План рада школског библиотекара за 2019/2020.
- План рада Ученичког парламента за 2019/2020.
- План рада библиотечке секције за 2019/2020.
До десетог септембра обављам послове у вези расподеле преосталих комплета уџбеника и
допуњавања и проналажења појединачних уџбеника.
У току школске године присуствујем седницама Наствничког већа као и угледним
часовима,и свим осталим активностима који су саставни део школског живота.
У току септембра и октобра одржани су часови са ученицима првог и петог разреда у
библиотеци са циљем упознавања ученика са радом школске библиотеке као и њеним
књижним фондом.
Поред горе издвојених активности, у току школске године 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 сл.
Након завршетка пописа књига, настављам ревизију, кроз враћање књига назад на полице
и њихово слагање по УДК систему, што подразумева њихово прецизно раздвајање према
врсти дела и азбучном реду писца.
На основу Извештаја комисије о извршеној интерној ревизији библиотеке утврђен је
следећи број јединица библиотечке грађе које нису нађене на лицу места је 2978 .
Од тога је у Руми тај број 2143, закључно са бројем 10288,
Наставничкабиблиотека 112, закључно на листи са инвентарним бројем 1691.
Краљевци 468, закључно са бројем 1434.
Добринци 255 закључно са бројем 815.
Број невраћених јединица је 0.
Број дотрајалих и неупотребљивих је 1726, са инвентарним бројем 4758.
Број неактуелних јединица библиотечке грађе је 126, а са утврћеним инвентарним бројем
4439.
Укупан број отписаних књига на ниво школе је 4830 јединица библиотечке грађе.
У протеклом периоду радим на Летопису школе, попуњавању карте корисника, одржавам
састанке Ученичког парламента и сличне послове, присуствујем 26.10.2018. Сајму књига у
Београду.
У току школске године у раду са Ученичким парламентом остварена је успешна сарадња
са парламентима ОШ ,,Душан Јерковић“ и ,,Јован Јовановић Змај“ кроз радионице и
презентације припремљене од стране ученика наше школе, али и ученика ове две
поменуте школе.
У овој школској години редовно израђујем месечне извештаје о коришћењу књига, али за
месеце у којима је било изводљиво издавати књиге, обављам послове инвентарисања
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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, 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.
Извештај о раду библиотечке секције за школску 2018/2019.
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.
Утоку школске године реализоване су активности предвиђене 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“;
-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
Присуство наставничким већу, одељенским већима, тимовима, активима, разним
презентацијама, предавањима, радионицама и осталим састанцима. Консултације са
директорицом, психологом, учитељима, наставницима о даљем раду са децом, кад и на
ком часу да присуствујем.
Пружала часове додатне и допунске образовне подршке, као и претчасе у консултацији са
наставницима и учитељима. Присуствовала часовима, учествовала на одређеним.
Одлазила на терен, ако деца не долазе редовно, разлог, разговор са родитељима, помоћ и
подршка око редовнијег похађања наставе деце и сл. у договору са колегама. Ако су ван
земље или одсељени, информисала сам се преко њихових рођака, комшија, познаника или
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самим позивом. Добијене информације преносила разредним старешинама, учитељима,
даље консултације који је следећи корак?
По потреби мењала сам колеге, датуми написани у дневнику рада ПА. Водила сам свој
дневник рада, записивала шта сам радила, на ком часу, ком детету сам пружала помоћ, где
сам учествовала и сл. Као и сваке године припремала психолошкињи списак ромске деце
од I-VIII разреда.
Такође припремала планове рада у договору са колегама.
Присуствовала, водила децу на представе, приредбе у КЦ у Руми, тако и код нас у школи.
Остварена сарадња са колегиницом из дневног боравка ''Велико срце''. Консултације,
договори, присуство активностима, учешће, информисале једна другу, кад, које дете није
дошло и због чега, ако није виђено. Сарадња са учитељима из Краљеваца, Добринаца, са
општинском управом, Центром за социјални рад, Црвеним крстом у циљу обезбеђивања
бољих услова за живот и школовање деце, мобилним тимом.
Консултације са наставницима, учитељима, директорицом, психологом.
Поред свих ових, могу рећи одличну сарадњу имам и са УПВО Полетарац.
Самим тим што нам деца долазе у посету, сарађујемо са васпитачима.
Оно што сам заборавила у прошлим извештајима да напоменем је то да смо почели као
ПА да водимо постигнућа деце с којима радимо.
Ово је већ трећа година. И не само постигнућа, већ и број деце којима пружамо помоћ и
подршку, која су у ИОПу 1, 2, индивидуализацији итд. и то све од I-VIII разреда. Имамо
мејл адресе преко којих улазимо и попуњавамо табеле одређеним бројевима. Ове године,
највише сам присуствовала часовима 4. разреда, због припреме деце с којом радим, за 5.
Што се тиче електронских дневника, пошто ја немам приступ, добила сам задужење да од
ове године уписујем по 1 разред у писани дневник, где присуствујем. За следећи час у
други или опет исти, али углавном 1 час, 1 разред, да би наставници могли да унесу у
електронски и да не би дошло до забуне око мог присуства часовима. Као и сваке године,
задужење за задње наставничко веће (21.6.), крај школске године, имам задатак да унесем
у табелу списак ромске деце од I-VIII, где ћу за време распуста унети и постигнућа, тј.
успех деце за целу школску годину и послати на мејл психолошкињи.
19.9. мењам учитељицу Наду
4.10. тест интелигенције и личности Сремска Митровица
5.10. терен
9.10. терен
16-20.10. обука ПА Крагујевац
23.10. 5. час интервју у школи у вези мог посла, даљег рада
25.10. слободан дан крсна слава
26.10. мобилни тим семинар Нови Сад
29.11. 2. час мењам учитељицу Наду
17.12. мењам учитељицу Наду.
21.01. мењам учитељицу Наду
25.1. мењам учитеља Мишу
28. - 30.1. мењам учитеља Мишу
7.2. код лекара (хелико бактерија)
8.2. мењам учитеља Мишу 4.час
5.3. терен
13.3. мењам учитељицу Наду 4. и 5. час
19.3. мењам учитељицу Наду
27.3. мењам учитељицу Наду
4.4. мењам учитељицу Наду
12.4. дежурна VIII1 на полагању пробног из математике, прва два часа
17.4. мењам учитељицу Наду
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6.5. мењам учитеља Мишу
20.5. мењам учитељицу Љиљу Д. II2 (Краљевци)
22.5. учесник радионице која је одржана у боравку наше школе (афирмативне мере)
17.6. дежурна на полагању пријемног испита из српског језика
18.6. „проваљен“ испит из математике, послати смо кући
19.6. дежурна на полагању комбинованог теста
20.6. дежурна на полагању математике.

Андрагошки асистент
Бр.
1.

2.

Садржај и облици
Врема реализације
рада
Сарадња са
Од 24.09.2018. а
директором,
касније
секретаром школе,
континуирано.
психологом,
наставницимазапосленим у Другој
шанси, упознавање
нових наставника са
колективом (Марина
Зец)
Презентација рада
Септембар и
Друге шансе
октобар 2018.
мај и јун 2019.

3.

Рад на
документацији
основног
образовања
одраслих: планови и
програми.

Континуирано

4.

Упис полазника

Март, април, мај и
јун 2019.
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Активности
Организација рада,
праћење
активности,
координација
активности;
евалуацијаполугодишња.

Одлазак на терен,
упознавање
потенцијалних
полазника са
правилима и
принципом рада
основног
образовања
одраслих у нашој
школи, као и
потребном
документацијом
која је неопходна за
упис. Штампани
материјал.
Разговор са
полазницима и
наставницима,
сарадња са
директором и
секретаром школе,
националном
службом за
запошљавање С.
Митровица.
Разговор са
полазницима,
заказивање термина
за упис нових
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5.

Сарадња у изради
распореда

Септембар 2018.
Jануар 2019.

6.

Праћење и
организација
реализације наставе

Континуирано

7.

Посета часовима

Континуирано

8.

Организација
састанака ради
додатне подршке
полазницима
основног
образовања
одраслих

Континуирано

9.

Учешће у раду
стручног већа за
основно образовање
одраслих
Присуствовање
наставничким
већима
Присуствовање
састанцима
стручног већа за
основно образовање
одраслих

Континуирано

Присуствовање
састанцима
стручног већа за
самовредновање, и
стручног већа за
заштиту ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања

Континуирано

10.

11.

12.
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Континуирано
Континуирано

полазника.
Упознавање
наставника и
полазника са
временом
реализације наставе.
Информисање
полазника о
времену и начину
реализације наставе.
Асистирање
наставницима и
помагање
полазницима у
реализацији
образовног процеса.
Активности везане
за прикупљање
информација о
полазницима, да би
наставници били
упознати са
ситуацијом сваког
појединачног
полазника.
У скалду са планом
и програмом рада и
реалним
околностима.
Присуство,
дискусија.
Присуство, вођење
записника,
дискусија о начину
извођења наставе
као и о могућем
унапређивању.
Дискусија у успеху
полазника, као и
њиовој редовности у
похађању наставе.
Израда анкета,
прикупљање
података, вођење
записника.
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Обучавање на
интегралном
програму обуке за
остваривање
функционалног
основног
образовања
одраслих - модул 1.
- основне
андрагошке
вештине
Полагање испита за
лиценцу

Новембар 2018.

Присуство,
дискусија са
предавачима,
размена искустава.
Израда домаћег
задатка.

Фебруар 2019.

15.

Презентација ФООО

Април 2019.

16.

Завршни испит

17. 18. 19. 20. јун
2019.

ОШ "Светозар
Марковић Тоза"
Нови Сад
Давање интервјуа на
Фрушкогорској и
АС телевизији у
вези са уписом
полазника у програм
основног
образовања
одраслих.
Присуство,
помагање
полазницима у
разумевању
задатака.

13.

14.

Активности на реализацији стручном усавршавању наставника и стручних
сарадника и унапређењу васпитно – образовног рада
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању чланови тима за стручно
усавршавање су испланирали активности стручног усавршавања кроз 6 сегмената
одређених правилником, тако да је извештај конципиран по следећим сегментима:
А. Активности које предузима установа у оквиру својих развојних активности
Б. Обуке по одобреним програмима обуке и стручних скупова
Ц. Активности које предузима Министарство надлежно за послове образовања и
Заводи за унапређење образовања и васпитања и вредновања
Д. Активности које остварују високошколске установе
Е. Активности које се организују на међународном нивоу
Ф. Активности које предузима наставник и стручни сарадник у складу са личним
планом професионалног развоја
Tоком школске 2018/2019. године реализовани су следећи облици стручног усавршавања:
А. Активности које предузима установа у оквиру својих развојних активности.
А. 1 Од предвиђених 15 угледних часова реализовано је 9 /60%/ угледних часова, од чега
два предвиђена часа нису реализована јер су колеге почетком године престале да раде у
школи тако да је проценат реализације 69%. Остали предвиђени реализатори су
реализације одложили из текућих разлога и предлог Тима је да се помере за наредну
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школску годину у складу са смерницама тима за међупредметну корелацију и реализују у
форми сарадничких часова.
Кроз текуће консултације чланова тима са колегама релизаторима угледних часова
одржава се утврђени начин реализације као и пратећа документација: писмена најава
угледног часа на огласној табли са основним информацијама о угледном часу и простором
за уписивање заинтересованих, писана припрема за угледни час, чек-листа за
самоевалуацију као и чек-листа са заједничке анализе и евалуације са угледног
часа/образац за посматрање и вредновање школског часа (област квалитета Наставе и
учење)/, записник реализатора или записник у документацији стручног већа са анализе и
дискусије. Документација се одлаже у посебан регистратор намењен документовању
стручног усавршавања који се налази код координатора тима за стручно усавршавање.
Одржани угледни часови прецизирани су у извешптајима стручних већа .
А.2 Планиране радионице /планирано 6 радионица- реализовано је 5 радионица, /83%/.
Реализоване су радионице – „ИОП практична примена“ /Б. Хавлек /, „Међупредметне
компетенције и сарадничко учење“ и „Имплементација предузетничког учења“/ Б. Хавлек,
С Којић /, „Кахут –ИКТ програм“ и „Програм ПАДЛЕТ“/С. Којић/. Радионица везана за
језичке недоумице, замењена је презентацијом са похађаног стручног усавршавања –
„Дигитални уџбеници“ / В. Јуришић/
А.3 Од предвиђених 5 презентација реализоване су 4 /80 %/ везане за стручно
усавршавање: „Приручник дигиталног насиља“/С. Пауновић, „Најчешће несугласице
родитеља и наставника“/ М. Марковић, С. Којић /, „Сарадњом до знања – развој кључних
компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – приручник“ /Б. Хавлек, С.Којић/,
„Предузетничко учење“ / Б. Хавлек, С. Којић/.
А.4 Прикази сајтова /2 предвиђена- 1 реализован /50%/. Реализован је приказ
„ПАДЛЕТ“, а приказ сајта „Петља“ се помера за наредни период .
А.5 Излагања са стручних усавршавања са обавезном анализом и дискусијом –
Реализована су два излагања која нису била планирана Годишњим планом: „Електронски
дневник“/С. Пауновић и М. Живковић/ и „Дигитални уџбеници“ В. Јуришић, од чега је
прво реализовано и кроз практичан рад и обуку наставника.
А.6 Презентовано је једно предвиђено истраживање психолога везано за школску
2017/18.г./-“Квалитет постигнућа ученика ромске националности“, док „Предиктивна
ваљаност закључних оцена из релевантних предмета у односу на резултате завршног
испита“ није рађена за прошлу школску годину. Истраживања везана за ову школску
годину – „Структура професионалних интересовања ученика осмог разреда“ и „Квалитет
и квантитет употребе метода и техника у настави у ОШ „Иво Лола Рибар“ Рума су
реалозована и презентована на НВ. Од предвиђене 4 презентације истраживања
реализоване су 3 /75 %/.
А.7 Сајт школе функционише и константно се обогаћује.
А.8 У школи се тренутно реализује пројекат релевантан за стручно усавршавање
„Отвори врата – сви смо исти“ чија реализација је почета ове школске године и наставља
се наредне и који укључује и истраживање психолога /иницијално и евалуационо/ које ће
бити презентовано у наредној школској години, као и „екстерно стручно усавршавање“
предвиђено за август 2019. године.
А.9 Наставници у складу са планом раде на организацији изложби, јавних наступа,
организовању одласка ученика у биоскоп, позориште и остале спортске и културне
манифестације, а М. Јездић координише рад Ученичког парламента.
А.10 Тим нема сазнања о активностима запослених у оквиру стручних актива /изузев
везано за актив стручних сарадника и актив директора/, удружења и подружница ван
установе тако да предлажемо да се на Наставничком већу наредне школске године
направи размена и уради анализа учешћа у раду наведених облика сарадње.
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А.11 Учешће у оквиру такмичења и смотри реализовано је у потпуности у складу са
Календаром и прецизирано у оквиру извештаја стручних већа у Годишњем извештају о
раду школе.
А.12 Током ове школске године у школи је реализован и локални пројекат „Да учимо
заједно“ –дневни боравак за ромску и социјално угрожену децу, као и локални пројекти:
„Спорт у школе“ за ученике првог циклуса и „Превенција болести зависности и насиља у
породици“ локални пројекат у сарадњи са Министарством просвете.
Школа је конкурисала на конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу, националне мањине и заједнице и добила тражена средства за
реализацију пројекта „Отвори врата – сви смо исти“. Реализован је и пројекат превенције
пушења кроз сарадњу са АДРА-ом.
Такође, сарађујемо са пројектом МУП-а везаним за безбедност деце.
Школа је такође конкурисала и остварила средства везана за побољшање
просторних услова и опремљености школе на више пројеката - локални, покрајински и
републички што је наведено у делу извештаја који се односи на рад директора школе и
реализацију развојног плана – 3. приоритет у школској 2018/19. години, а овде их не
наводимо детаљно јер нису директно везани за стручно усавршавање .
Услед недостатка финансијских средстава школа је током године била претплаћена
само на „Просветни преглед“.
На основу података прикупљених од стручних већа закључено је да 72 %
наставника и стручних сарадника у редовној настави и ООО има најмање 44 сата
стручног усавршавања у оквиру развојних активности и личних активности што
сматрамо забрињавајућим и путем овог извештаја скренућемо пажњу Наставничком
већу и Педагошком колегијуму на ову чињеницу. Претпостављамо да су колеге
претходних година имале већи број сати те да рачунају на 220 сати на петогодишњем
нивоу.
1. Обуке по одобреним програмима обука и стручних скупова
Што се тиче обука по одобреним програмима обука и стручних скупова у новембру
/17-18 .11.2018. г./ је веома успешно реализована одобрена обука /Кат. број 559./ -„Пројект
метода и проблемска настава уз подршку информационо- комуникационе технологије“
/компетенција за поучавање и учење, приоритетна област – унапређење дигиталнхи
компетенција и употреба ИКТ, 16 бодова/, коју је похађало 30 колега. Обука је високо
оцењена од стране колега који су је похађали.
Четрнаест колега је учествовало у двонедељном електронском акредитованом
Програму е- обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем
образовања и васпитања Р Србије – основна школа / 16 бодова / .
,,Архимедесов“ математички практикум: нестандардни математички задаци – похађало
је 8 наставника разредне наставе .
Чланови колектива су учествовали у обукама реализованим за наставнике и учитеље
везано за остваривање програма наставе оријентисане на процес и исходе учења у складу
са динамиком организације од стране надлежног Министарства.
Сви чланови колектива који су били ангажовани око завршних испита добили су
бодове у складу са ранијим упутствима- дежурни наставници – 8, прегледачи - 10 и
супервизори - 16 сати.
У оквиру реализације акредитованих обука и стручних скупова, примећујемо да ове
године велики број колега -28% нема 20 бодова /видети табелу у прилогу/, али због
одличне ситуације претходних година, као и чињенице да се бодови сумирају на
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петогодишњем нивоу, не очекујемо проблеме. Такође, део колега који немају 20 бодова су
почели да раде током школске године као замена одсутних или пензионисаних колега тако
да нису били у прилици да остваре предвиђен број сати /бодова. 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.
Организација одобрених „екстерних“ стручних усавршавања је битно побољшана од пре
две 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
2018/2019. године
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИНТЕРНО
ЕКСТЕРНО
сати
бодови
1.
Гордана Комленац
69
40
2.
Весна Јуришић
76
79,5
3.
Ивана Ступар
20
4.
Елиша Буздимировић
12
5.
Слађана Пауновић
87
48
6.
Бранка Вујанић
66
56
7.
Гордана Обрадовић
64
22
8.
Милена Чолић
44
40
9.
Гордана Кокиновић
48
32
10.
Јелена Митровић
33
16
11.
Живомир Васиљевић
16
40
12.
Анита Топаловић
44
59,5
13.
Снежана Гојевић
44
24
14.
Олгица Милутиновић
10
15.
Драгана Плавшић
44
24
16.
Душан Јевтић
44
24
17.
Маја Живковић
44
24
18.
Светлана Јакић
44
16
19.
Милорад Марковић
47
40
20.
Нада Бирач
47
24
21.
Љиљана Дороњски
44
16
22.
Кваић Мирjaна
44
24
23.
Верица Куриџа
44
24
24.
Ивана Јовановић
29
64
25.
Маријана Јездић
20
26.
Ружица Јовановић
44
27
27.
Haташа Лазаревић
44
27
28.
Нада Петровић
44
27
29.
Биљана Хавлек
93 + 125 сати
16
Годишњи извештај о раду школе

115

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

личног
усавршавања /
Сања Југовић
78
Даринка Јелић
34
Љиљана Брацановић
40
Лазар Комадиновић
15
Марина Јездић
46
Љубица Јовановић
20
Милош Комленац
42
Наставници у ООО
Марина Зец
54
Малић Бранка
74
Јовић Јован
44
Александра Црномарковић
24
Лилић Јелена
30
Којић Светлана
100
Бабурски Маја
10
Марковић Данило
10
Вујаковић Марина
20
Јерковић Жељко
15
Бранковић Сузана
10

48
32
40
16
24
24
32
24
64
/
16
40
56
26
8
48

Од укупно 47 запослених радника 34 (72%) има 44 и више интерних сати, а исто 34 (72%)
има 20 и више екстерних бодова.
Напомена: Црвеном бојом означена су поља са мањком података и испод 44 сата/20
бодова /следи провера података/.
2. 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 извештајима проф. развоја .
Три члана колектива учествовала су у обуци ЗУОВ-а: Обука запослених у
основним и средњим школама за примену инструмента за самовредновање и процену
дигиталних капацитета школе - СЕЛФИ
3. и 4. 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.
5. 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 ранијих година.
Што се тиче рада тима за стручно усавршавање током школске 2018/2019. године
тим је радио у складу са планом и трудио се да изађе у сусрет колегама у функцији
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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;
- Додатна разрада и измена интерног документа о вредновању стручног усавршавања по
потреби;
-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“;
-Додатно разјаснити са члановима колектива начине евидентирања и достављања
података о стручном усавршавању за извештаје – број сати у разним школама и друго;
- Тим процењује да је потребно додатно појашњавање и мотивисање колега у овој
области, што треба имати у виду у планирању активности за следећу школску годинупосебно јер ове школске године истиче петогодишњи период стручног усавршавања за
већину сталнозапослених.
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 2018/2019. године у складу са Годишњим планом ученици су могли да се
определе за следеће облике активности:
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/:
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➢
➢
➢
➢

Рецитаторска
Хор
Драмска
Ликовна

За ученике другог циклуса реализоване су следеће секцијске активности
/видети извештаје стручних већа/:
➢
➢
➢
➢
➢

Драмска секција
Литерарно-рецитаторска секција
Техничко и информатичко образовање /Техника и технологија
Информатика и рачунарство
Одбојка и 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.

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.
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Ученички пaрлaмeнт
Током школске 2018/2019 Ученички парламент је одржаo десет рeдовних седница
на којима су се разматралa питања у складу с предвиђеним планом рада Парламента за
текућу наставну годину.
Кординатор функционисања Ученичког парламента је библиотекар школе Марина
Јездић.
Ученички парламент је радио у складу са предвиђеним планом активности а који су
на првој седници одржаној у септембру , усвојили.
На овој седници конституисан је парламент који броји десет чланова: Џамбас
Елена, Петровић Теодора-7/1, Рогић Јелена, Петровић Јована -7/2, Љикај Фљорентина,
Петровић Јована – 8/1; Божић Сара, Ивановић Ивана-8/2; Павловић Нађа, Вукић Марко8/3; по предлогу пет одељења ученика седмог и осмог разреда. Након тога за председника
парламента изабрана је Ивановић Ивана, за заменика Павловић Нађа, а за представнике у
Школском одбору изабране су Љикај Фљорентина и Петровић Теодора.Чланови су
упознати са Школским развојним планом 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 Плану и програму екскурзија, 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 радионице
на тему пријатељства, а у том правцу дају предлог теме „Да ли препознајем пријатеља”.
Ова радионица реализована је кроз тимски рад са Ученичким парламентом ОШ ,,Душан
Јерковић“, а други део заједничких активности реализован је кроз пријатељску утакмицу у
одбојци. У овом месецу је покренута и акција прикупљања књига за шкоску библиотеку.
У децембру парламент се бавио оргенизацијом и ефикасношћу дежурства и дао је
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 ученици су
се припремали за предавање под називом ,,Штетно дејство алкохола и енергетских
напитака“.
Подељени су садржаји, које су чланови припремили, али је оно било изложено само у
оквиру парламента, и није био реализован предлог презентације ученицима осмих
разреда.
Седница у јануару одржана је и на њој је разматран успех и владање ученика у току
првог полугодишта, а затим је размотрено питање реализације обележавања и Дана Светог
Саве.
У фебруару чланови присуствују радионици на тему „Снага која ме води кроз
живот“, и презентацији дела емисије ,,Трчи, Лазо, трчи“.
У оквиру ове седнице дат је предлог ширења сарадње и са Ученичким парламентом и ОШ
,,Јован Јовановић Змај“ и ,,Вељко Дугошевић“.
У марту парламент даје свој предлог о избору уџбеника и при томе износи
сугестије, да за одређене предмете предавање 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 Ученичког парламента ОШ
,,Душан Јерковић“, а у оквиру свечаности обележавања школе.
Од активности је била припремљена презентација на тему ,,Желим живот на здравој
планети“, присуствовало се реализацији свечане приредбе, као и организованим
спортским такмичењима.
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У мају су ученици изнели своја припремљена излагања о штетном деловању
цигарете и дуванског дима.
Изнет је закључак, да се успостављање сарадње са парламентима и осталих школа у
општини Рума, стави у предлог Плана рада парламента за следећу школску годину.
У јуну чланови су анализирали протекле активности и реализовали остале,
предвиђене за тај период.

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 80 %. Школа је током 2018/19. 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 2018. 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 захтеван за организацију и праћење кроз
евиденцију тако да је током имплементације поново било малих 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
2019/20. на посебном састанку тима и ОВ у августу месецу поново појаснити и
договорити планирање у оперативним плановима и припремама као и евидентирање
реализације садржаја ПО.
У 2018/19. год. радионички рад са ученицима реализован у просечном обиму /око
80%/ у односу на предвиђен план прилагођавања и сажимања радионица као и поделе
модула који је психолог урадила ранијих година . На основу овог плана у 7. разреду је
планирана реализација 17 радионица у оквиру прва два модула кроз 10 термина, а у 8.
разреду 18 радионица кроз 11 термина из наредна 3 модула. Препорука тима је да се
исти модел примени и у наредној школској години. Од предвиђених радионица у 7.
разреду реализовано је 80%, а у 8 разреду око 73%. У оквиру програма реализовани су
и реални сусрети /видети табелу/.
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Од предвиђених активности није реализована сарадња 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. Нису реализовани сви предвиђени
реални сусрети - Дан девојчица /поклопио се са распустом/ као ни сарадња са
предузећима на чега треба обратити пажњу у реализацији наредне школске године,
будући да се недовољна реализација реалних сусрета одразила и на оцену коју су
ученици и родитељи у оквиру самовредновања дали сегменту проф. оријентације
са јасним нагласком на потреби организовања реалних сусрета са стручњацима у
школи и ван школе, као и представницима из разних бласти занатства и индустрије,
као и укључивање родитеља у те акције у функцији сарадника и промотера
занимања .
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.
Обавезно 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 2018/19. години, тим је одржао 4
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 у наставку.
Завршна ЧЕК ЛИСТА ЗА ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ реализације програма Професионална
оријентација на преласку у средњу школу
АКТИВНОСТ
1. Израђен план имплементације ПО
2. Промоција програма ПО ученицима
3. Промоција програма ПО родитељима
4. Промоција програма ПО органима школе
5. Промоција програма ПО ван школе
6. План имплементације усвојен
7. Формиране групе ученика за ПО

8.

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

+
+
+/ делимично – само за 8.
разред/
+
+
+/сви ученици 7. и 8.
разреда/
14 ученика Рома, 6 ученика
и 1 полазник са тешкоћама
са тешкоћама – 2 - ИОП 1 и
- 5 -ИОП-2

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 1
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АКТИВНОСТ

9.

10.
11.

12.

Израђен анекс за документа школе(уписати a, b, c и/или d) :
a) Годишњи планрада школе
b) Развојни план школе
c) школски програм за 7. разред
d) школски програм за 8. разред
Обезбеђена портфолија за ученике
Руководство школе подржава реализацију програма ПО
Иницијално истраживање обављено (уписати a, b, c или d)::
a) од стране М&Е тима
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)
b)
c)
d)
e)

Самоспознаја
Информације о занимањима и каријери
Путеви образовања
Реални сусрети
Одлука

14.
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)

а, б, ц, д -програм ПО је
саставни део Годишњег
плана рада, уклопљен је у
Развојни план и Школски
програм
+
+
д
+ оба разреда – 7. раз. –
80%, 8. раз. – 73%
90% -7. раз.
80%% 7. раз.
80% 8. раз
70% 8. раз
90% 8.раз

+
6
+/делимично/
+ 50% -8.раз .-7.раз .-не
+
-

21. Одређен је координатор ВТ

-

22. Израђен је план рада ВТ

-

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.

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

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

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

-

28. Ученице су учествовале на Дану девојчица/дечака

2

/поклопио се са
распустом /

Ако се настава држи за мешовиту групу ученика 7. и 8. разреда, заокружити оба разреда.
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АКТИВНОСТ
29. Нешто друго од активности из реалних сусрета (уписати шта)
ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА
30.
Школа је учествовала у заједничким ПО акцији са другим школама
на локалу (уписати број акција)
32. Школа је промовисала ПО у медијима (уписати број прилога)
31.

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):
а) као факултативни наставни предмет,
б) као пројект (додатни час, додатне посете и сл),
33.
в) кроз часове одељенског старешине
г) кроз слободне активности ученика (екскурзије, сајмови исл)
д) интегрисан у наставне предмете/кроскурикуларно
ђ) не примењује се
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Програм здравствене заштите и здравственог васпитања
Чланови овог тима редовно су се састајали у току школске године. На почетку
школске године направљен је план рада и стратегије која је испоштована. 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.
У Дому здравља вршена је и едукација о потреби вођења рачуна о сопственом
здравственом стању, личној хигијени, али и о сексуално преносивим болестима и
начинима заштите.
Психолог школе је одржала неколико предавања о пубертету и проблемима који га прате.
Сарадња са Црвеним крстом је била добра, ученици су учествовали у хуманитарним
акцијама, прикупљању новчане и друге врсте помоћи.
Све активности испланиране за ову годину су пропраћене и остварене, записници уредно
вођени као и састанци. Нижи и виши разреди одрадили потребне прегледе, посете и
предавања.
Предлог мера за унапређења рада:
-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.
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. 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:
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
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насиља у складу са постављеним циљевима, задацима и планираним активностима. На
основу извештаја тима може се закључити следеће:
Почетком школске 2018/19. године конституисан је тим за заштиту ученика од насиља. За
координатора је изабрана Ружица Јовановић. 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 2018/19.
У току године чланови тима су континуирано вршили праћење реализације програма
заштите, превентивних и интервентних појединости. Тим је радио интензивно, пратио је
ситуацију везану за насиље 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 адекватно одреаговао. Остварена је и сарадња између
родитеља, ученика, наставника ПП службе и институција ван школе МУП, ДЗ, по
потреби. У случају обавештења и сарадње са ЦСР остварени су делимично и недовољно
позитивни ефекти (ученици недовољно 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 би требало да раде месечни извештај о броју изостанака.
Током године реализовано је упознавање нових чланова тима са општом регулативом, а
континуирано су информисани 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:
Рађене су радионице за ученике у оквиру Дечије недеље везане за реаговање у
конфликтним ситуацијама као и литерарни и ликовни конкурси на исту тему, а на почетку
школске године сви ученици су прошли радионицу везану за препознавање и реаговање у
ситуацијама насиља и упознавања са Протоколом о реаговању.
Одржане су презентације/радионице везане за препознавање и реаговање на насиље за
родитеље свих одељења.
На часовима ЧОС-а обрађиване су теме везане за насиља, препознавање 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“).
У шестим разредима МУП је држао предавања:“Насиље као негативна друштвена појава“.
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.
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Вршено је евидентирање појава насиља, злостављања и занемаривања, од стране
психолога.
Новозапослени су информисани 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.
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 првом и другом нивоу. Било је пар озбиљнијих ситуација када су
се у рад са ученицима и родитељима максимално укључиле ОС, Тим за насиље , психолог
и директор школе, тако да су нађена адекватна решења у оквиру школе.
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
презентација /радионица за родитеље свих ученика и упознавање родитеља са
терминима, облицима, реаговањем и законском регулатуивом везаном за
поступање у случајевима насиља у школи ;
- Појачавање рада са колегама у оквиру стручног усавршавања (радионица на тему
педагошких ситуација у случајевима појаве насиља .
- Додатно упознавање запослених са новим правилником о протоколу поступања у
случајевима насиља
- Истицање неопходности евидентирања и документовања појаве насиља у школи,
од стране ОС, наставника и учитеља;
- Организовање трибин на тему у сарадњи са Ученичким парламентом.
- Организовање радионица на тему превенције ел. насиља
Рад на еколошкој и хигијенској заштити 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 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 еколошку, хигијенску и здравствену заштиту и васпитање наводи у свом
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извешштају да је највећу пажњу посветио редоном кошењу траве испред школе и у
школском дворишту, будући да школско двориште представља место где деца проводе
своје одморе и слободно време, али и место где се реализују часови физичког васпитања.
Вођено је рачуна и о уређењу простора у школској згради, где су излагани ученички
радови, дипломе и похвалнице освојене на разноразним такмичењима и смотрама.
Хигијена у учионицама и санитарном чвору је на оптималном нивоу спрам могућности
школе. Сарадња са помоћним особљем је одлична. Санитарни инспектор је редовно вршио
проверу воде за пиће, али и хигијене у просторији школске кухиње.
Захваљујући организацији „Велико срце“ у сарадњи са Црвеним крстом, деци која су
припадници ромске заједнице, омогућен је редован ручак, ужина, зимска одећа, патике,
ципеле. Овим гестом и додатним залагањем Црвеног крста о хигијени припадника ромске
заједнице, умањено је присуство зараза у школи.
Разматрајући реализацију програма рада за претходну школску годину Тим је закључио
следеће:
- Тим је радио у складу са плановима
- Одржано је 5 састанака на којима су разматрана сва актуелна питања, при чему су
донешени планови о решавању истих
- Код ученика је развијан позитиван однос према личном здрављу, хигијени,
природи и природним ресурсима, као и културни однос према природним и радом
створеним вредностима, али и хумани однос према свим становницима планете
- Обележен је међународни дан озонског омотача, шума, планете Земље посетом
парку и локалном Борковачком језеру, обележен је Светски дан посматрања птица
- Организоване су хуманитарне акције, путем којих су прикупљена новчана средства
и друге врсте помоћи
- Организоване су акције прикупљања старе хартије
- Организована је изложба посвећена кућним љубимцима
- Сви задаци реализовани су у процесу наставе, у оквиру следећих предмета:
Природа и друштво, ЧОС, биологија, ликовна култура, матерњи и страни језик,
историја, географија, физика, хемија техничко и информатичко образовање
- На остварењу задатака ангажоване су одењенске заједнице, ученичке организације
и ученици у оквиру слободних активности.
Предлог мера за унапређења рада:
-прецизније вођење евиденције конкретних активности
-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.
Тим за естетски изглед и уређење школе у школској 2018/19. години своје активности је
обављао од августа 2018. до јуна 2019. године.
Чланови тима су исти: Маја Живковић, Даринка Јелић, Љиљана Брацановић, Живана
Јовичић (замена Маријана Јездић) на челу са координатором Надом Бирач.
Почетак рада тима у првим месецима односио се на конституисање тима, утврђивање
плана и програма рада, припреме и радови у августу, месецу осликавања зидова учионице
за прваке, као и припрема приредбе за прваке. Све поменуто је било реализовано и у
подручним школама. Октобар месец био је резервисан за осмишљавање организације
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дечије недеље. Активност је обављена под називом „МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ
СРЕЋНО И ЗДРАВО“, где су кроз тему размењена знања и искуства деце са одраслима
кроз разне радионице, за одрастање деце без насиља. Одржан је маскенбал, радионице,
спортски турнири, ликовни и литерарни радови, дечји вашар, караоке, цртање кредама у
боји,... 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.
У оквиру Дечије недеље ,посетили су нас наши најмлађи предшколци,које је примила
наставница музичке културе и показала кабинет и инструменте које поседује наша школа.
Крај првог полугодишта односио се на ангажовање тима око одабира најлепших радова на
тему новогодишње честитке града Руме и осмишљавање изложбе истих.
Ученици виших разреда су учествовали на Општинском такмичењу „Модна одећа
будућности“ у ССШ „Бранко Радичевић“ у Руми. Затим су ученици виших разреда радили
ликовне радове за Републичко такмичење на тему „Светосавље и наше доба“
Ученици 4-1 учитељице Наде Бирач су са наставницом ликовне културе, техником
папирног мозаика урадили лик Стефана Првовенчаног, који је био изложен 17.5.2019. у
холу КЦ. Дан школе је као и сваке године био веома успешан, јер су се сви радници
потрудили да се та традиција настави. За време Ускршњег распуста учитељица Маја
Живковић је осликала хол подручне школе у Добринцима.
Ученик 4-1 разреда Албин Љикај је на Општинском такмичењу „Распевано пролеће“
освојио другу награду у Руми, са наставницом музичке културе Даринком Јелић. Затим је
у финалу које је одржано у Панчеву, освојио прву награду, диплому и медаљу.
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.

Реализација плана и програма инклузивног образовања
У складу са релевантним законским прописима, у школи је именован Тим за
инклузивно образовање и сачињен је План и програм рада за школску 2018/2019. годину
који је саставни део Годишњег плана рада школе.
Током ове школске године Тим за инклузивно образовање састајао се 8 пута.
Тим је израдио план и програм инклузије за ову школску годину који је презентован
релевантним саветодавним, управним и стручним органима и радио у складу са планом. У
оквиру планирања акценат је стављен на стручно усавршавање тако да је у оквиру
„интерног“ стручног усавршавања психолог реализовала радионицу везану за ИОП-е, а у
оквиру пројекта „Отвори врата – сви смо исти“ планирана је акредитована обука на исту
тему/ реализација у аугусту 2019. г /. Тим је идентификовао и предложио ученике за које
је потребно израдити ИОПе и ова школска година почела је са реализацијом ИОП-а за 12
ученика/ 1 ИОП-1 и 11 ИОП-а -2, али почетком школске године ученица која је похађала
наставу по ИОП-у 1 се одселила, а 3 ученика који су похађали наставу у кућним условима
су на иницијативу дефектолога прешли у ШОСО „Р. Поповић“. Настава у кућним
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условима је надаље реализиована за двоје ученика, а током године је и у први разред
стигла ученица са препоруком за „кућну наставу“ која до краја године није реализована
јер је одобрење надлежног министарства стигло у јануару, када нисмо више могли
ангажовати реализатора због финансијских средстава/видети у наставку извештај о
реализацији наставе код куће/.
ИОП -2 реализован је и за једног полазника ООО који је успешно завршио трећи
циклус ООО и уписао средњу школу.
Четири ученика осмог разреда су разред завршили по ИОП-у 2 /од чега једна
ученица која се доселила и која је претходно похађала ШОСО „Антон Скала“ /. Сви
ученици изузев задње наведене ученице/која и поред свих покушаја мотивисања од стране
психолога, није желела да упише средњу школу/ су уписали средњу школу у складу са
листом жеља.
Током школске године, а у складу са потребама ученика мењан је број и структура
ИОП-а у складу са мишљењима тимова за додатну подршку, инклузију и интерресорне
комисије, тако да је један ученик другог разреда са ИОП-2 прешао на ИОП - 1, а две
ученице седмог разреда су са индивидуализације прешле на ИОП-1, а на крају школске
године је предложен ИОП-2 за обе – у складу са Мишљењем интерресорне комисије .
Током школске године Тим за инклузију је Интересорној комисији и Школској управи
упутио и захтеве за додатну подршку логопеда за 5 ученика првог циклуса, али подршка
није реализована на основу одговора Школске управе у ком је назначено да није било
расположивог кадра у релевантним школама за ученике са тешкоћама. Тим је у јуну
пионово упутио захтеве Школској управи и обезбедио нова мишљења комисије за ову
врсту подршке за 2019/20. г.
За све ученике формирани су Тимови за додатну подршку и усвојени ИОП - и од
стране Педагошког колегијума.
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, заинтересован је 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.
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.
На основу извештаја тима за додатну подршку 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
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је успостављена са родитељима ученика који наставу похађају у кућним условима.
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. Такође је остварена сарадња и са Развојним тимом наше школе у оквиру
планирања и реализације развојног плана. Остварена је и одлична сарадња са 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.
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“.
Нису остварени реални сусрети са ШОСО „Радивој Поповић“ као ни остали облици
сарадње везане за ПО јер ове године није било ученика који су желели упис у средњу
школу за ученике са тешкоћама. Сви ученици који су радили по ИОП-у уписани су у
типичне средње стручне школе.
Остварена је одлична сарадња са Интерресорном комисијом, ЦЗС, Домом здравља Рума.
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 делимично 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.
По пројекту надлежног министарства набављен је дидактички материјал за ученике
са ТУР, употребљив посебно у кућној настави .
Предлог мера за унапређење рада у наредном периоду:
- Интензивније укључење родитеља (организовати радионице за родитеље, посета
родитељима, јача укљученост родитеља у рад тимова за додатну подршку)
- 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.
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- 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 додатну подршку логопеда и дефектолога
- Обезбедити стручно усавршавање запослених, а и родитеља везано за инклузивно
образовање.
- Појачати мотивацију учитеља и наставника за коришћење Монтесори материјала и
осталих дидактичких материјала за рад са ученицима са ТУР
- Укључити као члана Савета родитеља неког од родитеља ученика са ТУР.
Извештај о реализацији кућне наставе у току школске 2018/2019. године
У току школске 2018/2019. године реализована је настава у кућним условима у
укупном броју од 108 кућних посета и то за 2 ученика (Кристијан Зорић - 78 и Марица
Јовановић – 30 посета).
Кућна настава је одржавана уз договор са родитељима/старатељима у времену које
је било најбоље за ученике, а у складу са њиховим здравственим и општим психофизичким стањем. Укупно трајање кућне посете кретало се у трајању од сат до сат и 30
минута. Евиденцију реализације прилажем уз овај извештај.
Градиво је примењено и вредновано у складу са ИОП-ом ученика. Обзиром да су
ученици у лошијем здравственом и психо-физичком стању, у току школске године није
било прилике за реализацију инклузивних часова. Надамо да ће се у току идуће године
указати прилика за реализацију чешћих инклузивних часова и да ће здравље ђака то
дозволити.
За једну ученицу првог разреда (Сашку Јовановић) није реализована кућна настава
због закључка Тима за додатну подршку да у другом полугодишту (када је добијена
сагласност за кућну наставу за наведену ученицу) не постоје капацитети за почетак
реализације образовно – васпитних активности јер школа нема финансијских могућности
да ангажује реализатора активности у кућним условима, те да таква могућност постоји тек
по правовременом добијању сагласности за наредну школску годину. До тада, будући да
је Сашка уписана у први разред, именован је Тим за додатну подршку који чине мајка
ученице, учитељица и психолог школе. У договору са родитељем, тим за додатну подршку
је обавио елементарно прикупљање података о ученици/три разговора мајке и психолога
школе/и закључено је да ће се тим до краја школске 2018/19. ангажовати на правовременој
припреми документације за добијање сагласности за реализацију наставе у кућним
условима и ангажовање реализатора за наредну школску годину када ће се у сарадњи и на
основу опсервације будућег реализатора активности израдити ИОП 2 за ученицу и
кренути са реализацијом активности у кућним условима.
Сарадња са родитељима/старатељима ученика је била задовољавајућа, позитивна.
Обављани су са њима саветодавни разговори како бисмо ојачали њихове компетенције да
препознају и разумеју развојне потребе и проблеме своје деце. Родитељи/старатељи су
свакодневно могли да добију информације које их занимају у вези школовање њихове
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деце. Очекујемо наставак добре сарадње и наставак напретка ђака у даљем школовању.
Након распута, потребно је извршити процену ђака и приступити формирању нових
индивидуалних образовних планова и програма који ће оснаживати и развијати
капацитете ђака.

Сарадња са друштвеном средином
Сарадња шкoле са друштвеном средином реализована је кроз повезивање школе посебно
са културним и друштвеним институцијама, a овај вид делатности координираo је и
пратиo тим 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 тима је било стварање позитивног имиџа школе посебно
презентацијама отвореног карактера. Закључак тима је да су планиране активности
углавном успешно реализоване. У наставку следи извештај .
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА КУЛТУРНИХ И ЈАВНИХ
АКТИВНОСТИ
Чланови Тима: Гордана Комленац - руководилац, Весна Јуришић, Марина Јездић, Даринка
Јелић, Мaрина Зец, Мира Кваић, Лазар Комадиновић, Љиљана Брацановић, наставник
немачког, Верица Куриџа, наставник енглеског језика .
Напомена: саставни део овог извештаја је и Извештај о раду администратора сајта школе, који саставља
администратор Светлана Којић.

Време реализације

Садржаји и активности

Носиоци
задужења

Место
реализације

Начин
реализације

IX 2018.

Утврђивање плана и
програма рада комисије

Руководилац
комисије

Школа

Комисија за
културну и
јавну
делатност
школе

IX 2018.

Конституисање комисије
и поделазадужења

Руководилац
комисије

Школа

Комисија

Школа

Комисија,
одељењске
старешине

Актив
учитеља,
IX 2018.

Приредба поводом
пријема првака
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IX 2018.

Пријем ученика у
Градску библиотеку

Библиотекар и
библиотечка
секција

Библиотека

Библиотекар,
ученици

04. X 18.

Јесењи крос

Наставник
физичког
васпитања

Фудбалски
стадион
“Фрушка
гора”

Одељ. стар.,
ученици,
наставник
физичког

10. 18.

Уличне трке

10. 2018.

Дечија недеља:

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

Школа

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

10. 2018.

Литерарни и ликовни
конкурс (Дечија недеља)

учитељи,
наставници

Школа

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

Октобар 2018.

Посета Сајму књига у
Београду

одељењске
старешине, СО
Рума, Градска
библиотека
АТАНАСИЈЕ
СТОЈКОВИЋ,
Рума.

Београд

Ученици,
библиотекар

Континуирано током
шк.г.

Посета културним
институцијама

2018/2019.

-позориште

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

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

Ученици,
предметни
наставници,
одељењске
старешине

-музеј
-излети и екскурзије
Учешће на конкурсима
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Комсија за
културну и
јавну
делатност
школе,
наставник
Сарадња поводом Дана
школе с КУД-ом „Бранко музичког
Радичевић“, Рума

Школа

27.10.2018.

Дан ослобођења Руме

СО Рума

Рума

Ученици,
наставници,
директорка
школе

8.11. 2018.

Дан просветних радника

Одељење
друштвених
делатности СО
Рума, радници
школе

Рума

Радници
школе

21.11.2018.

Учешће на
манифестацијама
поводом:„Међународног дана
детета“

Градска
библиотека,
Рума,
библиотекар

Градска
библиотека,
Рума

Библиотекар,
ученици од I
до IV раз.

Последња недеља
новембра 2018.

Такмичење соло певача
“Никола Цвејић”,
присуствовање

ОМШ “Теодор
Тоша
Андрејевић”,
Рума

ОШ “Душан
Јерковић”,
Рума

Наставник
музичког,
заинтересова
ни ученици

Континуирано током
шк.г.
2018/2019.

Повезивање са културноуметничким друштвима
кроз слободне
активности у школи -

Ученици и
предметни
наставник
музичког

ОШ “Душан
Јерковић”,
Рума
18/19.

Еколошка акција
„Улепшајмо своју
околину“,

Учитељи,
наставници

ОШ „И. Лола
Рибар“

Ученици,
наставници

12.18.

У Предшколској
установи „Полетарац“.
За присутне малишане и
васпитаче изведена је
представа драмске

Драмска
секција уч. од
5-8 раз.

У
Предшколско
ј установи
„Полетарац“.

Ученици
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секције уч. oд 5-8 раз.
Обука наставника
ПРОЈЕКТ МЕТОДА И
ПРОБЛЕМСКА
НАСТАВА ПОДРЖАНА
СА ИКТ, Бр.183-ИТУН559/2018. Компетенција
К2, приоритетна област 1

Акредитовани
предавачи

ОШ „И. Лола
Рибар“

Предавачи,
наставници

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 2019.

Међународни дан сећања Наставник
на жртве Холокауста
историје,
комсија за
културну и
јавну
делатност
школе

Зграда школе

Историјска
секција,
наставник
историје

Фебруар 2019.

Евалуација рада током
првог полугодишта

Комсија за
културну и
јавну
делатност
школе

Зграда школе

Комсија за
културну и
јавну
делатност
школе

21.2.2019.

Међународни дан
матерњег језика

Наставници
српског и
страних језика,
библиотекар
школе

Зграда школе

Комсија,
наставници
српског и
страних
језика,
библиотекар

17.11.-18.11.2018.

27.01. 2019.

Приредбе поводом
школске славе Светог
Саве посвећена
обележавању 800 г.
oд аутокефалности
Српске православне
цркве
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Зграда школе

Комсија,
наставници
језика,
библиотекар

Дружење ученичких
Руковоциоци
парламената, наше и ОШ парламената„Душан Ј.“
наставници и
ученици

Зграда школе

Наставници,
ученици

Такмичење рецитатора

КЦ Рума ,
учитељи ,
наставници

Мала сала КЦ Учитељи,
«Брана
наставници,
Црнчевић“
ученици
Рума

21.3.2019.

Манифестација поводом
обележавања Светског
дана поезије

18.04.19.

01. 03. 2019.

Општинско такмичење
рецитатора „Песниче
народа мог“

Наставници
српског језика,
библиотекар

Март 2019.

Међународни дан за
елиминацију расне
дискриминације

Одељењске
старешине

Учионице,
хол школе

Одељењске
старешине,
ученици
школе

Март, април, мај 2018.

Такмичења у
организацији
Министарства просвете
и СО Руме

Министарство
просвете Р.
Србије,
предметни
нанаставници

Градске
школе

предметни
наставници,
ученици

18. 04. 2019.

Планирање и
реализација дружења
поводом Дана школе

тимски рад

ОШ „И. Лола
Рибар“

тимски рад ,
наставници,
ученици

тимски рад
комисије

Градски трг
Рума,
Градска
библиотека
Рума, школа

учитељи,
вероучитељ,
наставник
ликовне
културе,
ученици

КЦ «Брана
Црнчевић“
Рума

Наставници,
ученици

Април 2019.

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

учитељи,
вероучитељ,
наставник
ликовне
културе
19 – 26. 05. 2019.

Присустовање 9.
манифестацији “Дани
словенске писмености и
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градска
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културе”

Рума

Мај 2019.

XV фестивал музике за
децу ”Распевано пролеће
Србије 2019.”

СО Рума,

Спортски
центар Рума

наставник
музичког
васпитања,
школски хор

Мај 2019.

Присуствовање Сајаму
образовања

ОШ «ВЕЉКО
ДУГОШЕВИЋ
» Рума,
одељењске
старешине ,
психолог
школе

Рума, ОШ
„В.Д.“ Рума

Ученици,
наставници

25.05. 2019.

Пролећни крос

Наставник
физичког,
одељењске
старешине

Центар Руме,
“Фрушка
гора”,
фудбалски
стадион,
Рума

Ученици,
одељењске
старешине

22.Мај 2019.

Присуствовање
манифестацији поводом
Славе града Руме

СО Рума,
Православна
верска
заједница
Руме,
наставник

Рума

Ученици,
директорка

18/19.

Презентација рада школе
у „Сремским новинама“,
на „Сремској ТВ“ и ТВ
„Ас“ из Шапца

Директорка Н.
Петровић и
андрагошки
асистен М.
Комленац

Директорка
Н. Петровић
и андрагошки
асистен М.
Комленац

18/19.

Редовно ажурирање сајта Администрато
школе
р сајта

Јун 2019.

Евалуација рада током
године и писање
извештаја о раду

тимски рад
комисије

Школа

Администрат
ор сајтаСветлана
Којић
тимски рад
комисије

Август 2019.

Планирање рада у
наредној школској

Комсија за
културну и
јавну

Школа
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години

делатност
школе

Пројекти у школи -2018/2019. године:
Током ове школске године у школи је реализован и локални пројекат „Да учимо
заједно“ –дневни боравак за ромску и социјално угрожену децу, као и локални пројекти:
„Спорт у школе“ за ученике првог циклуса и „Превенција болести зависности и насиља у
породици“ /локални пројекат у сарадњи са Министарством просвете.
Школа је конкурисала на конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе управу, националне мањине и заједнице са пројектом „Отвори врата – сви смо
исти“ и добила тражена средства за реализацију.
Реализован је и пројекат превенције пушења кроз сарадњу са АДРА-ом.
Такође, сарађујемо са пројектом МУП-а везаним за безбедност деце.
Школа је такође конкурисала и остварила средства везана за побољшање
просторних услова и опремљености школе на више пројеката - локални, покрајински и
републички што је наведено у делу извештаја који се односи на рад директора школе и
реализацију развојног плана – 3. приоритет у школској 2018/19. години.

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 /130 ученика, 39% ученика школе/ и уџбенике које је
школа обезбедила у сарадњи са локалном самоуправом и у оквиру пројекта надлежног
министарства – 103 ученика /. Школа је обезбедила бесплатне уџбенике за све ученике
првог разреда из сопствених средстава и донација.
Секретар школе је у оквиру свог посла сарађивала са родитељима везано за
потребне потврде у функцији остваривања права на облике соц. заштите ван школе. У два
случаја, школа се посебно обраћала Центру за соц. рад везано за једнократне помоћи
породицама.
Према подацима које имамо за наредну 2018/19. годину од психолошкиње први разред у Руми ће похађати 6 ученика /то је 33 % ученика првог разреда/ који
нису похађали предшколски програм, у Добринцима једна ученица, а по мишљењу
психолошкиње у првом разреду ће бити потребно од старта реализовати 10
индивидуализација/ 6 у Руми и 4 у Добринцима /у перспективи неколико ИОП-а/
што је већ разматрао Тим за инклузију.
Током 2018/19. г. школа је са Домом здравља више сарађивала у оквиру
реализације програма здравствене заштите и здравственог васпитања што је дато у том
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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 који се
реализује 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 психолога 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, изузев у једном случају када је укључена полиција. У оба случаја у
рад са ученицима и родитељима максимално су се укључиле ОС, Тим за насиље, психолог
и директор школе, тако да су нађена адекватна решења у оквиру 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 нехигијенског насеља, али у том сегменту резултати су били
релативно скромни.

Програм школског маркетинга
Током школске године школа је континуирано јавно презентовала свој рад како у
оквиру школе, тако и у ужој и широј друштвеној заједници.
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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 и странице ОШ „Иво Лола
Рибар“ везана за постигнућа ученика и остале релевентне информације и идеје и
кроз одржавање и обогаћивање садржаја школског сајта;

Екстерни маркетинг је укључивао:
➢ приказивање делатности школе у пригодним емисијама локалне радио станицеРадио ''Срем'' и гостовање ученика, наставника, стручних сарадника и директора
школе у емисијама исте радио станице на теме 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 верским
установама /црква Светог Николаја/
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➢ 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;

➢
➢
➢
➢
➢

У наставку следи извештај администратора школског сајта и Фејсбук групе наше школе:
Извештај о раду администратора школског сајта – www.osilrruma.edu.rs
Чланци објављени на школском сајту у одељку Новости од 23.6.2018. до 30.6.2019.
године. У наведеном периоду укупно је објављено 108 чланка.
Наслов чланка
Датум објаве чланка, г/м/д
➢ Награђени најбољи ученици - 2018/07/02
➢ Нови ветар у леђа - 2018/08/23
➢ Улепшавање учионице првог разреда - 2018/08/28
➢ Почетак школске године 2018/2019. - 2018/08/30
➢ Добро дошли драги прваци - 2018/09/03
➢ Календар образовно-васпитног рада за школску 2018/2019. годину - 2018/09/16
➢ Позив и конкурсна документација за ЈНМВ радова – Инвестиционо одржавање
објекта издвојеног одељења школе у Добринцима 2018. године - 2018/09/20
➢ Прво предавање за запослене у школској 2018/2019. години - 2018/09/24
➢ Дечија недеља 2018. године - 2018/09/27
➢ Донација румског Ротари клуба - 2018/09/27
➢ Маскенбал- Дечија недеља 2018. - 2018/10/04
➢ Школски јесењи крос - 2018/10/04
➢ Обавештење за ученике и родитеље - 2018/10/05
➢ Музичка радионица „Певајмо, свирајмо“ - 2018/10/06
➢ Дечији вашар – Дечија недеља 2018. - 2018/10/07
➢ Школски јесењи крос у Добринцима - 2018/10/07
➢ Европски дан посматрања птица - 2018/10/07
➢ Промоција извиђачких вештина - 2018/10/10
➢ Предавање „Здрава исхрана“ - 2018/10/22
➢ ИКТ у настави српског језика - 2018/10/30
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➢
➢
➢
➢
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Стваралачки тренутак на Мећавнику - 2018/11/01
Екскурзија ученика VII и VIII разреда - 2018/11/01
Рекреативна настава, Дивчибаре, 2018. - 2018/11/05
Позив и конкурсна документација ЈНМВ за набавку услуге израде пројектне
документације 2018. године – обустављен поступак - 2018/11/07
Дан просветних радника - 2018/11/08
Семинар „Пројект метода и проблемска настава подржани ИКТ-ом“ - 2018/11/17
Посета предшколаца – занимљива хемија - 2018/11/18
Ученички парламент – „Пријатељство“ - 2018/11/22
Радионица „ИОП практична примена – израда, праћење и вредновање“ – материјал
са радионице - 2018/11/23
Позив и конкурсна документација ЈНМВ за набавку услуге израде пројектне
документације 2018. године - 2018/11/26
Обука за наставнике који учествују у остваривању програма функционалног
основног образовања одраслих - 2018/11/30
„Дигитални час“ – резултати - 2018/12/05
Пројектна настава „Деца у саобраћају“ - 2018/12/05
Изложба „Велики рат, ослобођење и присаједињење“ - 2018/12/07
Обавезна обука запослених за пружање прве помоћи - 2018/12/17
Хо-хо-хо-хо хол - 2018/12/18
Обавештење за ученике - 2018/12/20
Новогодишњи пакетићи - 2018/12/27
Пред Нову годину… - 2018/12/29
Имам слободу - 2019/01/17
Уписа првака – обавештење - 2019/01/18
Пливање за Часни крст 2019. - 2019/01/19
Прилог у „Војвођанском дневнику“ - 2019/01/22
Гостовање на ТВ „Фрушка гора“ и „Сремској телевизији“ - 2019/01/23
Позив на Светосавску приредбу - 2019/01/24
Презентација дигиталних уџбеника - 2019/01/25
Топлија школа у Добринцима - 2019/01/26
Светосавска повеља - 2019/01/26
Срећна школска слава - 2019/01/27
Угледни час – техника и технологија - 2019/02/08
Радионица Кахут - 2019/02/08
Обустава наставе - 2019/02/14
„Архимедесов“ математички практикум - 2019/02/16
Наставак наставе - 2019/02/21
Пласман на Окружно такмичење из енглеског језика - 2019/02/23
Друго место на Општинском такмичењу из хемије - 2019/03/03
Треће место и пласман на Окружно такмичење – Књижевна олимпијада 2019/03/04
Злато на Државном атлетском првенству, штафета 4х200m - 2019/03/04
Посета и представљање песника - 2019/03/06
Читалачки клуб - 2019/03/07
Обележавање 8. марта - 2019/03/08
Општинско такмичење из географије - 2019/03/10
Уџбеници за школску 2019/2020. годину - 2019/03/11
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Предавање за полазнике ООО - 2019/03/13
Друго место и пласман на окружно такмичење из техничког - 2019/03/16
Посета Епископа сремског - 2019/03/20
Такмичење у избору за најбољи костим - 2019/03/26
Угледни час српског језика и књижевности - 2019/03/27
Лична карта животиња - 2019/03/28
Угледни час у ООО - 2019/03/28
Похвале за учешће на Окружном такмичењу из књижевности - 2019/03/30
Пројектна настава „Ускрс“ - 2019/04/04
Упис полазника основног образовања одраслих - 2019/04/07
Похвале за учешће на Окружном такмичењу из техничког - 2019/04/07
Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ - 2019/04/07
Изложба ,,Математика није баук“ - 2019/04/09
Друго место на Међуокружном првенству Србије - 2019/04/11
Позивница за Дан школе - 2019/04/15
„Пролеће“ 2019. - 2019/04/16
Дан школе - 2019/04/18
Прво место на Окружном такмичењу ИНФОС - 2019/04/21
Честитка Покрајинског секретаријата за образовање - 2019/04/22
„Васкршње радости“ у Добринцима - 2019/04/29
Настава после пролећног распуста - 2019/05/02
Позив и конкурсна документација за ЈНМВ добара - 2019/05/03
Позив на интерактивну трибину „Отворено о вршњачком насиљу и о болестима
зависности“ - 2019/05/07
У Сремским новинама „Математика није баук“ - 2019/05/08
Упис ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину - 2019/05/09
Музика оплемењује - 2019/05/10
„Више од игре“ - 2019/05/15
Екскурзија ученика III и IV разреда - 2019/05/24
Екскурзија ученика V и VI разреда - 2019/05/27
„Распевано пролеће“ у Руми - 2019/05/28
Екскурзија ученика I и II разреда - 2019/06/01
Сарадњом до знања и предузетничко учење - 2019/06/03
Угледни час – ликовна и музичка култура - 2019/06/04
Изабрани уџбеници II и VI разреда за школску 2019-2020. годину - 2019/06/05
Мозаик Стефана Првовенчаног - 2019/06/05
Угледни час – историја - 2019/06/07
Полагање завршног испита - 2019/06/14
Превоз ученика путника за завршни испит - 2019/06/14
Наши матуранти школске 2018/2019. године - 2019/06/15
Сајт Упис у средње школе Републике Србије 2019/2020. - 2019/06/17
Решења тестова са завршног испита - 2019/06/17
Одложен тест из математике - 2019/06/18
Још једна награда на фестивалу „Распевано пролеће“ - 2019/06/21
Подела књижица - 2019/06/25
Додељене награде у КЦ-у - 2019/06/28

У одељку школског сајта Јавне набавке објављени су позиви са конкурсном
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документацијом.
У одељцима За ученике, За родитеље и За наставно особље објављивана су најважнија
обавештења.
У одељку За наставно осбоље/Преузимање постављани су материјали за преузимање са
реализованих семинара и радионица.
У одељку За ученике/Конкурси објављивани су актуелни конкурси.
Више пута у току школске године ажурирана је почетна страна сајта, у складу са
потребама школе.
Школски сајт је до сада имао укупно 51.071 преглед. До сада је укупно 18.934
корисника интернета прегледало чланке и садржаје на школском сајту.
Извештај о раду администратора школске групе и странице на Фејсбуку
Школска група на Фејсбуку има укупно 5 администратора:
- Светлана Којић,
- Анита Топаловић,
- Биљана Хавлек,
- Весна Јуришић и
- Јелена Лилић.
Администратори школске странице на Фејсбуку су 2 наставнице:
- Слађана Пауновић и
- Светлана Којић.
На Фејсбуку су објављивани сви чланци са школског сајта и обавештења о постигнућима
ученика на школским такмичењима. Такође, објављивани су и интересантни садржаји са
интернета, у складу са проценом администратора и интересовањима ученика.
Школска група броји укупно 643 члана, а школску страницу прати укупно 254
корисника Фејсбука.

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 кварталних, 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
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•
•
•

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 2018/2019. 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 2019/2020. 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 и реализација Развојног плана
- Јаче повезивање тимова, посебно координатора тимова у функцији обезбеђивања
развојног плана и акционог плана реализације развојног плана као основе
планирања осталих тимова и већа – могућа јаче повезивање кроз Педагошки
колегијум
- У функцији олакшавања праћења реализације развојног плана нужно је направити
писмену форму извештаја коју би Развојни тим доставио стручним 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
Предлог мера за унапређење рада у наредном периоду:
- Интензивније укључење родитеља (организовати радионице за родитеље, посета
родитељима, јача укљученост родитеља у рад тимова за додатну подршку )
- Побољшати – унапредити међусобно повезивање ученика у одељењу/ разреду у оквиру
инклузивне праксе – организовање вршњачке подршке ученицима са тешкоћама
- 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,...).
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- Остварити бољу сарадњу са Општинским структурама ради набавке адекватног
дидактичког материјала и побољшања услова рада у школи.
- Обезбедити додатну подршку логопеда и дефектолога
- Обезбедити стручно усавршавање запослених, а и родитеља везано за инклузивно
образовање.
- Појачати мотивацију учитеља и наставника за коришћење Монтесори материјала и
осталих дидактичких материјала за рад са ученицима са ТУР
- Укључити као члана Савета родитеља неког од родитеља ученика са ТУР.

Унапређење тимског рада
- Побољшати комуникацију међу члановима тимова 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 у
педагошку документацију и друге облике праћења рада школе /Веб сајт,
Летопис, записници стр. већа и тимова и др./;
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).
Додатна подршка и обука запослених везано за вођење електронског дневника

Стручно усавршавање
- Налажење начина и материјалних средстава за реализацију најмање 2 акредитоване
обуке на нивоу школе у складу са Развојним планом;
- 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“;
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- Додатно разјаснити са члановима колектива начине евидентирања и достављања
података о стручном усавршавању за извештаје – број сати у разним школама и друго;
- Тим процењује да је потребно додатно појашњавање и мотивисање колега у овој
области, што треба имати у виду у планирању активности за следећу школску годинупосебно јер ове школске године почиње петогодишњи период стручног усавршавања за
већину сталнозапослених.
Безбедност и заштита ученика и превенција дискриминације:
Подручја на којима је потребно унапредити рад:
- Појачавање превенције и едукативног рада са родитељима - организовање
презентација /радионица за родитеље свих ученика и упознавање родитеља са
терминима, облицима, реаговањем и законском регулатуивом везаном за
поступање у случајевима насиља у школи ;
- Појачавање рада са колегама у оквиру стручног усавршавања (радионица на тему
педагошких ситуација у случајевима појаве насиља .
- Додатно упознавање запослених са новим правилником о протоколу поступања у
случајевима насиља
- Упознати наставнике са процедуром за заштиту/безбедност ученика. Презентовати
правилник о безбедности са обавезном анализом.
-

-

Истицање неопходности евидентирања и документовања појаве насиља у школи,
од стране ОС, наставника и учитеља;
Организовање трибина на тему у сарадњи са Ученичким парламентом.
Дефинисање превентивних и оперативних активности везаних за заштиту у области
ИКТ-а;
Реализовање одобрених обука из области заштите од насиља и превенције
дискриминације;
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;
Организовати правовремено кошење дворишта како се не би скупљали гмизавци и
крпељи;
У сваки ходник и кабинет поставити кодекс понашања ученика, те им на тај начин
скренути пажњу и на њихову безбедност;
Појачати сарадњу ОС и тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања и дискриминације као и у вези евалуације реализације садржаја из
ове области на ЧОС-овима.
У оквиру Дечије недеље имплементирати радионице везане за заштиту од насиља,
решавање конфликтних ситуација и превенцију дискриминације

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;
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-

Подићи ниво културе деце при одлагања смећа у школи и на дворишту уопште,
кроз већу контролу свих запослених, усмерених на хигијену.
Промоција стила „Здравог живота“ кроз конкретне активности и акције са
ученицима и угледне часове

Ученичке организације
-

Подстицање самосталности
Ученичког парламента;

и

иницијативе

ученика

квалитетнијим

радом

-

Јаче повезивањеса Ученичким парламентима других школа.

-

Боље информисање ученика о раду Парламента и акцијама које организује
Парламент. Укључити Ученички парламент у процес доношења одлука.

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 већима у циљу решавања проблема
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 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 /.
Спроводити и евалуирати резултате плана 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.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

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) - рад на јачању
међупредметне сарадње и развијању међупредметних компетенција – формирање и
дефинисање рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Радити на експерименталном облику рада у настави, као и истраживачком раду
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 и дискриминацији
Наставак програма ПО/модификован број радионица кроз кроскурикуларни облик
имплементације уз поновно прецизирање и разјашњавање планирања у
оперативним и глобалним плановима као и вођења евиденције на седници ОВ 7. и
8. разреда у септембру.
Унапредити реализацију Програма професионалне оријентације организовањем
реалних сусрета са стручњацима у школи и ван школе, као и представницима из
разних бласти занатства и индустрије, као и укључивање родитеља у те акције у
функцији сарадника и промотера
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
Сарадња са родитељима
-Појачати укључивање родитеља у школске акције за пружање помоћи
ученицима/породицама ученика.
-Унапређење рада Савета родитеља кроз појачан и формиран систем обавештавања
осталих родитеља .

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;
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-

Израда основних обележја школе која недостају /лична карта истакнута на видним
местима о запосленима, службама и просторном распореду, грб/;
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, 12.09.2019.године
Директор школе
___________________
Нада Петровић
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