На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(Сл.гласник РС бр.88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), члана 29. Закона о основном образовању и
васпитању (Сл.гласник РС бр. 55/13, 101/17, 27/18 и 10/19) и члана 109. став 1. тачка 2.
Статута школе, Школски одбор ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју, на својој седници
одржаној дана 15.09.2020.г. усвојио је :

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

Лидија Стојшић
Директор школе

Ивана Мандић Kошарка
Председник Школског одбора

Септембар 2020. год.
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УВОД
Годишњим планом образовно-васпитног рада школе за 2019/2020. школску
годину, постављени су приоритетни задаци којима су проткане све области живота и
рада у школи, као и стални циљ на ком треба континуирано радити. Постигнут је циљ
којем се тежило, да се унапреди васпитно образовни процес, да се обезбеде безбедни и
подстицајни услови у којима деца раде и да долазак у школу ученицима буде
задовољство, а не обавеза на коју су приморани.
С обзиром на специфичну ситуацију ове школске године, у којој се од средине
марта 2020. године настава одвијала на даљину због пандемије и ванредне ситуације у
Републици Србији, постављени задаци нису потпуно реализовани, што је углавном
зависило од спољашњих фактора.
Реализацију постављених задатака, остваривање посебних планова и програма,
као и планова и програма стручних органа школе, можемо пратити кроз извештаје које
су садржај Годишњег извештаја рада школе.

I УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Материјално-технички услови рада школе
Основна школа „Здравко Гложански” ради у три објекта. Два објекта се налазе у
Бечеју, а један објекат се налази у Радичевићу, насељеном месту удаљеном 10 км од
Бечеја. У оба објекта настава се изводи од првог до осмог разреда.
Ови школски објекти углавном служе својој намени, јер су прилагођени раду са
великим бројем ученика. Ово се посебно односи на објекат у Бечеју, где наставу
похађало око 570 ученика у две смене и на два језика. Издвојено одељење у Радичевићу
је похађало око 70 ученика у 8 одељења на српском наставном језику.
Пошто је школа у претходном периоду комплетно реновирана, вршени су
углавном радови на текућем одржавању и отклањању новонасталих проблема. Ове
школске године нису реализовани планови који се тичу реконструкције спортских
терена у Бечеју и у Радичевићу.

Кадровски услови рада
Током протекле школске године су скоро сви наставници имали потребну
школску спрему. Нестручно је била једино заступљена настава
немачког језика
на мађарском наставном језику. Што се тиче наставног кадара, дужих одсуствовања
због боловања није било те је настава без већих потешкоћа углавном реализована по
плану. Што се година радног искуства тиче, може се рећи да је у школи запослен
већином млађи наставни кадар – имају око 15 до 20 година радног стажа.
Комплетан наставни кадар и поред отежаних услова рада током наставе на
даљину у великој мери је савесно одрадио образовне и васпитне задатке и испоштовао
прописани Годишњи план и програм рада што се пре свега огледа у резултатима које
ученици школе постижу.
За запослене су организовани семинари и обуке, као и разне активности
интерног усавршавања чиме су наставници обогаћени новим информацијама и
иновацијама из своје струке које су успешно примењивали у настави.
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Услови средине у којој школа ради
Школа је остваривала своју делатност у граду Бечеју и насељеном месту
Радичевић. Локација школе у центру града предодредила је и сарадњу школе са
организацијама у непосредној близини. Тако су поред школских објеката за образовноваспитни рад коришћени и други објекти и терени. Ово се посебно односи на
остваривање културних и спортских садржаја. Између осталог коришћени су: Градско
позориште, Градски библиотека, Градских музеј, Горански парк, Спортски центар и
други објекти.

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Целокупан рад школе током протекле школске године је прилагођаван условима
у којима је школа радила. Ради постизања ефикаснијих резултата у наставном процесу
и жеље да што успешније постигнемо циљ постављањем приоритетних задатака,
настојали смо да више стављамо акценте на интеракцијске односе у настави, а посебно
на квалитетнију комуникацију ученика и наставника међусобно. Такође, акценат је био
стављен на инклузивно образовање, односно, могућност да сви ученици, без разлике,
према својим могућностима похађају основно образовање, упућивање ученика на
различитости које постоје међу ученицима као и поштовање тих различитости у језику,
понашању и обичајима.
Часови одељењског старешине су реализовани према захтевима наставног
плана. Кроз ове часове реализовани су васпитни садржаји и све оне активности
прописане планом рада и специфичностима сваког одељења.
Упоредо са свим активностима школа је поклањала и потребну пажњу додатном
и допунском образовно-васпитном раду. Допунска настава је организована из разних
наставних предмета када су то околности захтевале. Додатна настава је извођена са
успешнијим ученицима и посебно заинтересованим за поједине области, који су своје
знање показали на општинским и окружним такмичењима.
У 2.полугодишту смо се први пут сусрели са потпуним прекидом редовне
наставе на неколико месеци и реализацијом наставе на даљину. Сви запослени су се
веома успешно снашли у новонасталој ситуацији. Наставници су усклађивали своју
наставу, планирану према постојећим стандардима образовања, настави/учењу на
даљину. Тако је омогућено да сваки ученик напредује својим темпом и своје знање
усклади са својим могућностима. Водило се рачуна и о ученицима који нису имали
техничких могућности да праћење наставе на даљину. За те ученике је штампан
образовни материјал који им је достављан преко волонтера Кризног штаба општине
Бечеј.
Школску 2019/2020. годину похађало је 635 ученика са 65 наставника који су
изводили наставни процес. Можемо констатовати да флуктуација ученика (исписаних,
уписаних) није битно пореметила организацију рада одељења. Наиме, 13 ученика је
исписано, а 14 уписано у школу, и то углавном због промене пребивалишта.
Резултати успеха ученика на крају школске године показују да школа одржава
ниво задовољавајућих постигнућа ученика и наставника. То се односи и на редовну
наставу у и на наставу на даљину. Свих 635 ученика имали су позитиван успех без
поправних испита.
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Од 635 ученика, 566 је бројчано, а 69 ученика првог разреда је описно оцењено.
Одличним успехом је завршило 358 ученика (63,25%), врло добрим успехом 150
(26,50%), 56 ученика добрим (9,89%) и 2 ученика са довољним успехом ( 0,35%).
Просечна оцена успеха у нижим разредима је 4.58, а у вишим разредима 4.22. На нивоу
школе просечна оцена је 4,40.
У току протекле школске године што се тиче оправданих изостанака било их је
укупно 18196, од тога 4855 у нижим разредима, а 13341 у вишим разредима.
Неоправданих изостанака било је укупно 1877- од тога 88 у нижим разредима, а 1789 у
вишим разредима. Што се тиче изречених васпитно-дисциплинских мера можемо
рећи да је изречено врлодобро владање за 26 ученика (7 у нижим разредима и 19 у
вишим ) и добро владање за 9 ученика (1 у нижим и 8 у вишим разредима) Оно што се
примећује, као и сваке године, јесте да број оправданих и неоправданих изостанака у
највећој мери расте у вишим одељењима као и број изречених васпитно-дисциплинских
мера, поготово у 7. и 8. разредима.
За ученике осмих разреда организована је припремна настава из математике и
матерњег језика, као и припреме за комбиновани тест из биологије, историје,
хемије,физике и географије у циљу постизања што бољих резултата на завршном
испиту. Припремна настава је реализована и у редовној настави и током наставе на
даљину.
Ове школске године су ученици 8.разреда имали два пробна завршна испита.
Први је реализован преко интернет платформе, а други је организован у школи по
новим процедурама. Завршни испит је такође организован по новим процедурама. Све
активности у вези завршног испита су успешно реализоване на нивоу школе. На
завршни испит, „малу матуру”, изашли су сви ученици осмог разреда и сви ученици су
га и положили.
Школску годину ученици осмих разреда завршили су успешно уз напомену да
смо имали 13 Вукових диплома и додељене су 43 специјалне дипломе за постигнуте
резултате на такмичењима из појединих предмета.
Овакви резултати рада наше школе, већ дужи низ година ставља нашу школу у
позицију лидера међу школама у општини Бечеј, о чему говори податак да смо
најбројнија школа која се препознаје по квалитету рада и пожртвованом раду свих
запослених.
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Контролна табела - број ученика по разредима

635

Основна школа "Здравко Гложански" БЕЧЕЈ
Школска година:

2019/2020.

Успех ученика на крају школске 2019/2020. године
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Дел. број: 6-11-3/20
Дана: 31.8.2020.
-5-

%

%

%

број
ученика

одличан

%

број
ученика

%

%

број
ученика

%

100,00

Свега у
школи

број
ученика

Свега у
вишим
разредима

100,00

VIII

број
ученика

VII

100,00

VI

100,00

V

број
ученика

Свега у
нижим
разредима

IV

%

%

број
ученика

III

100,00

II

%

ОПШТИ
УСПЕХ

број
ученика

I

број
ученика

Разред

%

Остварење календара значајних активности
Годишњим планом за протеклу школску годину су планиране активности према
Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији АПВ
за школску 2019/20. годину. Међутим, дошло је до измене календара прво у фебруару,
због епидемије грипа, а затим и на крају школске године због пандемије корона вируса.
Од планираног је реализовано низ значајних активности као шти су: Пријем
првака, Дечија недеља, Дан заљубљених, Свети Сава, обележавање 8. марта, испраћај
матураната.
За ученике су биле организоване:
- едукативне радионице за ученике VI разреда о променама у пубертету (
предавање за девојчице, предавачи са медицинског факултета из Новог Сада и Дома
здравља Бечеј)
- едукативне радионице о болестима зависности за VII разред ( у организацији
Дома здравља Бечеј )
- сет предавања за ученике првих, четвртих и шестих разреда од стране
предстаивника МУП-а на тему заштите од злостављања, безбедности у саобраћају и
злоупотребе интернета,
- бројне активности, посебно у оквиру заштите од насиља , превентивне
радионице са ученицима и наставницима,
- реализација радионица форум театра и дебатног клуба.

III СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
- ОРГАН УПРАВЉАЊА -

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју
за школску 2019/2020.г.
Школски одбор ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју је у школској 2019/2020.г. одржао укупно
12 седница.
Најважнији акти и одлуке који су донети:
Извештај о раду за школску 2018/2019.г. усвојен је 12.09.2019.г
Извештај о успеху и дисциплини ученика у школској 2018/2019.г
Извештај о раду директора школе за школску 2018/2019.г., усвојен 12.09.2019.г./бр.6-35-1/
Извештај о самовредновању установе за школску 2018/2019.г., усвојен је 12.09.2019.г.
Извештај о стручном усавршавању запослених за школску 2018/2019.г. усвојен 12.09.2019.
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Извештај са изведених екскурзија и наставе у природи у школској 2018/2019 г.,
бр.6-38-бр. 1/2019 од 12.09.2019.г.;
Годишњи план рада за школску 2019/2020.г. донет је 12.09.2019.г.
Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних
задатака у ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју, бр. 6-36/2019 од 01.09.2019.г.
Извештај о безбедности ученика прилазу објекту школе, безбедност објеката школе
Донета Правила понашања у ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју бр. 6-43-1/19 од 12.9.2019.
Донет Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у ОШ „Здравко Гложански“
у Бечеју, бр. 6- 42-1/19 од 12.09.2019.г.
Доношење трећег ребаланса буџета за ОШ„Здравко Гложански” из Бечеја, бр.2-82/19 од
3.12.2019
Усвајање буџета за 2020.годину за ОШ „Здравко Гложански” из Бечеја, бр. 6-1/20 од
13.1.2020. године.
Извештај о раду директора школе, за прво полугодиште школске 2019/2020.г.бр.6-3-6/20
од 13.01.2020.г., - усвојен дана 31.01.2020.г.
Извештај о успеху и дисциплини ученика у школској 2019/2020.г.бр.6-3-1/19 од 13.01.20.
за прво полугодиште школске 2019/2020 године у ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју –
узето на знање 31.1.2020.г.
Извештај Тима за самовредновање у ОШ„Здравко Гложански“ у Бечеју, бр: 6-3-4/2020 од
13.01.2020.г., за прво полугодиште школске 2019/2020.г. – усвојено дана 31.1.2020.
Извештај Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у
ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју, бр: 6-3-5/2020 од 13.01.2020.г., за прво полугодиште
школске 2019/2020.г. – усвојено дана 31.1.2020.г.
Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма у ОШ „Здравко
Гложански“ у Бечеју, бр: 6-3-2/2020 од 13.01.2020.г., за прво полугодиште школске
2019/2020.г. – усвојено 31.1.2020.г.
Извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање у ОШ „Здравко Гложански“ у
Бечеју, бр: 6-3-3/2020 од 13.01.2020.г., за прво полугодиште школске 2019/2020.г. –
усвојено 31.01.2020.г.
Правилник о награђивању ученика у ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју, бр. 6-3-7-1/2020
од 31.01.2020.г. – донет 31.1.2020.г.
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика у ОШ „Здравко
Гложански“ у Бечеју, бр. 6-3-8-1/2020 - 31.01.2020.г.
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ „Здравко
Гложански“ у Бечеју, бр. 6-3-9-1/2020 - 31.01.2020.г.
Усвајање Предлога плана надокнаде образовно-васпитног рада у периоду од 12.2.2020. до
21.2.2020.године за ОШ „Здравко Гложански” из Бечеја, бр.6-6/2020 од 24.2.2020.године –
усвојен 27.02.2020.г.
Анекс Годишњег плана рада ОШ „Здравко Гложански” из Бечеја за школску
2019/2020.годину Акциони план акције „Лепота различитости” у оквиру пројекта „ИКО
клуб Превазилажење сегрегативног мултикултурализма: родитељи и наставници ка
интеркултурализму”, број 6-41-2/2019 од 3.2.2020.године – усвојен 27.02.2020.г.
Завршни рачун за 2019.г. бр. 2-13/20 од 26.2.2019.г. ОШ „Здравко Гложански“у Бечеју –
усвојено 29.04.2020.г.
Резултати упитника о учењу и препоруке за даљи рад – 29.04.2020.г.
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Анализа резултата на пробном завршном испиту – 29.04.2020.г.
Усвајање првог ребаланса буџета за 2020.годину за ОШ „Здравко Гложански” из Бечеја,
бр. 2-17/20 од 22.5.2020. г. – усвојено 28.05.2020.г.

- ОРГАН РУКОВОЂЕЊА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРИЦЕ
ОШ ,,ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ“ БЕЧЕЈ
за школску 2019/2020.годину
Полазне основе извештаја о раду директорице су у надлежности и одговорности
директора школе, прописане у члану 126 став 4 тачка 17 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. Гласник Р. Србије“ бр.88/2017, 27/18 и 10/19), Статуту
школе и другим подзаконским актима, као и у Годишњем плану рада школе.
Планирање рада установе остварено је кроз доношење планова установе,
додељивањем задатака запосленима, креирана је организациона структура школе,
извршена систематизација радних места, подела предмета на наставнике, образована су
стручна тела и тимови. Током августа и септембра радило се на изради Годишњег
извештаја о раду школе, Годишњег плана рада, као и континуирано ажурирање
података у информационом систему Министарства просвете, науке и технолошког
развоја ДОСИТЕЈ.
Директорица школе континуирано је руководила васпитно-образовним
процесом у школи у сарадњи са стручном службом и наставницима. Инструктивнопедагошким радом посебну пажњу је посветила приправницима и млађим колегама.
Ово је подразумевало активно учешће и консултације са педагогом и психологом.
Питање безбедности, превенција насиља и инклузивно образовање су битни
сегменти рада директора. Директорица је у сарадњи са Тимом за инклузивно
образовање стварала услове за што квалитетније образовања деце којој је потребна
додатна подршка.
Након конституисање Ученичког парламента, директорица је омогућила да и
ученици буду укључени у рад школе. Обезбеђени су услови за продужени боравак,
који је опремљен према потребама детета, техничким и дидактичким средствима. За
ученике из материјално угрожених породица организовани су бесплатни оброци у
школи. За ученике из удаљених делова града организован је превоз комбијем до школе
и, по завршетку наставе, до куће.
У сарадњи са секретаријатом школе и стручном службом организоване су
седнице Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког већа и Педагошког
колегијума. Континуирано је вршен увид у глобалне, оперативне планове наставника и
педагошку документацију.
Сви запослени су правовремено и тачно информисани о свим важним питањима
живота и рада установе, путем огласне табле, телефонским путем и путем мејла.
Један судски спор покренут прошле школске године од стране једне запослене
против Школе је окончан у корист запослене те је Решење о писаној опомени коју је
изрекла директорица поништено.
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Директорица школе је остваривала сарадњу са родитељима кроз индивидуалне
разговоре и пружању помоћи при решавању проблема, на родитељским састанцима, као
и у раду са Саветом родитеља.
Директорица је пратила и учествовала у свим активностима на промоцији
школе, а везано за упис првака. Због све мањег броја деце, упис првака је од веома
великог значаја за школу и запослене, тако да се том послу морало приступити веома
озбиљно, како се не би губила одељења. Тај процес је завршен са уписаних 8 првака на
мађарском језику, 52 на српском језику у матичној школи и 10 првака у издвојеном
одељењу у Радичевићу. За отварање свих одељења за која је потребна сагласност
Министра, директорица је упутила молбе надлежнима.
Од средине марта, због проглашења ванредног стања у Републици Србији,
одвијала се настава на даљину. Директорица је била у сталном контакту са свим
запосленима, стручном службом, наставницима, ненаставним особљем. Настава на
даљину је у сарадњи свих запослених организована веома брзо. Први пут су се сви
нашли пред оваквим изазовом, али су га успешно савладали с обзиром на целокупну
ситуацију. Директорица се трудила да све информације буду достављене свим
запосленима тачно и на време. Комуникација се вршила највише путем електронске
поште, телефонских разговора, СМС порука, вибера, месинџера.
Током наставе на даљину водило се рачуна и о ученицима који немају техничке
могућности за праћење наставе преко интернета. Директорица је активно учествовала у
сакупљању материјала за те ученике, штампању, слању образовног материјала, као и
слању повратних информација наставницима о враћеном материјалу од ученика.
Континуирано је била у контакту са одељењским старешинама. Пратила
укључености ученика у наставу и по потреби саветовала одељењске старешине по том
питању. Прикупљала је важне података од одељењских старешина о здравственом
стању ученика, укључености у наставу, потешкоћама на које наилазе и покушавала
заједно са њима да сваки проблем реши што ефикасније и у најбољем интересу
ученика.
Током наставе на даљину успешно су организована два пробна завршна испита
за ученике 8.разреда, као и сам Завршни испит који је ове године организован по новој
процедури. У сарадњи са стручном службом уз активно учешће директорице школе, тај
испит је веома добро организован и спроведен.
Директорица је свакодневно сарађивала са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја, Школском управом Нови Сад, Покрајинским секретаријатом за
прописе, управу, и националне мањине – националне заједнице и са локалном
самоуправом.
Током ове школске 2019/2020.године наставило се са реализацијом два пројекта
на нивоу школе „Квалитетно образовање за све“ и „Заједно ка средњој школи Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу“, а школа је започела и
реализацију још једног пројекта „Лепота различитости“ у којем нам је партнер ОШ
„Иван Горан Ковачић“ из Суботице. Директорица је активно учествовала у свим
пројектима, али се нажалост већина планираних активности није реализовала због
ванредног стања.
Школа је својим пројектима конкурисала и код Националног савета мађарске
националне мањине и код Министарства правде. Оба пројекта су прихваћена и биће
финансирана у наредној школској години.
У сарадњи са секретаром школе и финансијско-административним радником
обезбедила се покривеност рада установе потребном документацијом. Директорица је
активно учествовала у изради општих аката и документације установе. У сарадњи са
шефом рачуноводства планирала је и надгледала финансијске трошкове и учествовала
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у изради финансијског плана за 2020. годину. Такође, имала је увид у наменско
коришћење финансијских и других средстава, учествовала је у организовању набавке
потрошног материјала, наставних средстава и опреме.
Дел. број: 6-11-2/20
Дана: 31.8.2020.

Директорица школе
Лидија Стојшић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Улога помоћника директора која ми је додељена на основу члана одредбе закона
број 129. став 3 закона, прописано је да помоћник директора организује, руководи и
одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других
стручних органа установе и обавља друге послове у складу са статутом школе, те се
сходно томе планира рад помоћника директора.
-Учешће у организацији рада школе, организацији свих манифестација, прослава,
окупљања, пријема, акција, посета и пројеката школске 2019/20. год, израда плана
предлога посета часовима у школској 2019/20. год, измене и допуне организације и
посете часовима у току следећег полугодишта;
-Одговорност у очувања угледа наше школе и представљање наше школе у
припремљеним говорима за састанке поводом Дечје недеље као основни вид сарадње са
локалном самоуправом;
-Координатор у свим активностима поводом Дечје недеље (израда мапе дешавања,
договарање посета установама и организацијама у локалној заједници, праћење
активности, реализација самих активности, медијска пропраћеност и тако даље...)
-Избор и организација координатора на нивоу наше школе, избор чланова тима за Дечју
недељу на нивоу школе;
-Организација презентације и израда извештаја поводом Дечје недеље као и
прослеђивање координаторима у локалној самоуправи;
-Присуство и учешће у раду стручних органа наше установе;
-Помоћ и техничка подршка наставницима у наставном раду (копирање тестова,
издавање наставних средстава, пластифицирање наставних листића) и друге послове
по потреби;
-Израда плана праћења часова и посета часовима на основу плана предлога за часове
који нису посећени школске 2018/19. год.;
-Рад у стручним органима и тимовима;
-Помоћ директору у педагошком инструктивном раду;
-Учешће и координација рада стручних већа, тимова и актива;
-Рад у настави као и стручна замена наставника, држање часова као и присуство
огледно-угледним часовима;
-Због одговорности и побољшања педагошког рада установе приликом обављених
посета часова ради јачање анатомије наставника и пружање подршке наставницима
чији су часови посећени урађене су детаљне анализе часа, климе у одељењу и
индивидуални разговори са сваким наставником појединачно;
-Сарадња са стручном службом, наставницима, ученицима, родитељима и помоћним
особљем;
-Прикупљање и обрада материјала за извештаје у области наставе;
-Контируирано вођење педагошке документације и евиденције;
-Пружање помоћи и подршке наставницима у погледу припреме за извођење наставе;
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-Праћење и пружање подршке наставницима, родитељима и ученицима за време
ванредног стања и извођења наставе на даљину;
-Прикупљање извештаја о раду наставника у току наставе на даљину;
-Прослеђивање материјала и информација које ће им помоћи у раду;
-Вођење евиденције о раду наставника на основу пристиглих извештаја и материјала
итд;
-Сређивање медијатеке, класирање пристиглих уџбеника, дидактичких наставних
средстава и сортирање уџбеника које су ученици поклонили школи;
-Вршење других послова у складу са Статутом школе и по овлашћењу директора школе
Лидије Стојшић.
помоћник директора: Радена Николић

- САВЕТОДАВНИ ОРГАН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју у школској 2019/2020.г.
Савет родитеља ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју, у школској 2019/2020г. одржао је укупно
четири седнице.
Најважнији акти и одлуке које су донете
Верификација мандата новим члановима Савета родитеља ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју
Избор представника родитеља и његовог заменика у Општински Савет родитеља -11.09.2019
Разматрање Извештаја о раду ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју за школску 2018/2019.г.
Разматрање Предлога Годишњег плана рада ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју, за 2019/2020.г.
Избор осигуравача ученика ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју, у школској 2019/2020.г.-11.09.2020.г.
Ђачка ужина и Избор добављача за ручак ученика у продуженом боравку
Извештај о безбедности ученика приликом прилаза објекту матичне школе
Безбедност објеката школе ОШ „Здравко Гложански““ у Бечеју и ИО у Радичевићу – 11.09.2019.г.
Избор представника родитеља у школске тимове - 11.09.2019.г.
Избор добављача уџбеника за школску 2020/2021.г. – 14.04.2020.г.
Бира се, понуђач „СИНТРА“ издаваштво д.о.о. Нови Сад, за добављача уџбеника за ученике
ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју, за школску 2020/2021 годину – Понуда, дел. бр. 1-31-2
/2020 од 02.03.2020.г.
Информација о одабраним уџбеницима за 3. и 7.разред за школску 2020/2021.г. – 14.04.2020.г.
Резултати упитника о учењу на даљину и препоруке за даљи рад - 14.04.2019.г.
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ИЗВЕШТАЈ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
за школску 2019/2020.г.
Сви радни задаци предвиђени оперативним месечним плановима у првом полугодишту
школске 2019/2020.г. су успешно финализовани.
Ванредни задаци и радни задаци наложених од стране директора школе, који су били
иницирани догађајима који се нису могли планирати и претпоставити су извршени и реализовани уз
максималну детекцију, опсежну опсервацију и примену ваљане стратегије која је имала упориште у
закону.
Почетком другог полугодишта, након прокламованог Ванредног стања, изазваног пандемијом
вируса Covid 19, ситуација се мења. Рад секретара школе за време описане ситуације одвија се од
куће - on line. Задати законски рокови за предузимање одређених радњи су испоштовани. Сарадња
са директором школе и Координатором за рачуноводствене и финансијске послове је била
континуирана, ради спровођења наредби и упутстава ресорног министарства.
Послови који су били у делокругу секретара школе :
 праћење прописа,
 нормативно – правни, управни и други правни послови,
 пријем у радни однос нових радника на одређено време, без расписивања конкурса, до
преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу по
расписаним Конкурсима – а најуже до 31.08.2020.г., Споразума о преузимању запослених
(попуњавање образаца, писање Уговора и пријаве истих код надлежне ПИОЗ ), заснивање
радног односа најдуже 60 дана;
 припремање седница Школског одбора, сачињавање Записника, спровођење Одлука
Школског одбора;
 стручни послови за потребе органа управљања;
 припремање седница Савета родитеља, сачињавање Записника, спровођење Одлука Савета
родитеља;
 стручни послови у вези заснивања радног односа, распоређивања запослених, престанка
радног односа и других промена везаних за њихов статус, послови пензијско-инвалидске
структуре, послови пријаве и одјаве надлежном фонду за пензијско и инвалидско осигурање;
 издавање решења запосленима – Уговора о раду (измена и допуна истог), решења о промени
статуса запосленог, плаћеном и неплаћеном одсуству, решења о мировању радног односа,
решења о годишњем одмору, решења о породиљском одсуству и одсуства са рада ради неге
детета, Анекса уговора о раду, решења о промени радне норме и радног времена и промени
коеф. за обрачун плате, решења о преконормном раду
 Спровођење процедуре за финализацију прокламованог технолошког вишка, запослене
Шаги Естер, наставника разредне наставе на мађарском наставном језику - за чијим радом је у
потпуности престала потреба, престанак радног односа, добијање отпремнине која јој по
закону припада, у предмету бр. 3-41/2018 у школској 2018/2019.г.
 Закључaк Министарства просвете, науке и технолошког развоја - Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51, број: 112-689/2020 од 31.01.2020.г.,
 Расписивање Конкурса за пријем у радни однос на неодређено време: координатора
рачуноводствених и финансијских послова,финансијско административног сарадника, радника
на одржавању хигијене-чистачица, наставника предметне наставе - енглески језик /
27.02.2020.г./
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 Председник Републике је објавио Одлуку о проглашењу ванредног стања, услед опасности
од ширења заразе изазване корона вирусо – Covid 19. Заједно са одлуком најављене су и
одређене мере које подразумевају увођење ванредног стања: распуштање школа, вртића,
факултета и спортских активности – 15.03.2020.г.
 Влада РС, је прокламовала Уредбу о проглашењу ванредног стања у РС.
 Обавештење од стране Школске управе Нови Сад, у вези са Конкурсима и закљученим
уговорима на одређено време - да се обуставе све радње до окончања ванредног стања – од
16.03.2020.г. Допуна Обавештења у вези са конкурсима и закљученим уговорима ШУ Нови
Сад, 18.03.2020.г.
 Одлука Народне скупштине РС о укидању ванредног стања, која је ступила на снагу
6.5.2020.г. Министарство просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-00-326/2020-04 од
12.5.2020.г.
 Инструкције о Конкурсима објављеним пре или у току ванредног стања.
 Поново расписивање Конкурса, за заснивање радног односа на неодређено време, на основу
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51, број: 112-689/2020 од 31.01.2020.г., Директор ОШ
„Здравко Гложански“ у Бечеју је донео Одлуку о расписивању Конкурса за пријем у радни
однос број: 3-23/2020 од 19.05.2020.г. на неодређено време на пословима: координатора
рачуноводствених и финансијских послова, финансијско административног сарадника,
радника на одржавању хигијене-чистачица, наставника предметне наставе - енглески језик.
 Сачињавање свих писмена су вези расписаног Конкурса: Одлуке директора о расписивању
Конкурса, израда текста конкурса, одашиљање истог НСЗ РС, Филијали у НС и испостави у
Бечеју, обрасци, Решење о формирању Комисије, слање кандидата који су конкурисали на
психолошку процену, селекцију у НСЗ, Филијала Нови Сад.
 Поступање по Обавештењу о поступцима за спречавање вируса, ширења корона вируса и
информисању ученика и запослених, хигијена на радном месту. Институт за јавно здравље
Војводине бр. 01-224/53 од 11.03.2020.г.
 Рад од куће, оn line – комуникација путем телефона са директором школе, у вези предметима
који се решавају и писменима који се израђују. Комуникација са запосленима за које се
израђују предметна писмена, решење о порођајном одсуству и одсуству са рада ради неге
детета, Анекс уговора о раду, решење о отказу уговора о раду, решење о накнади штете за
неискоришћени годишњи одмор, месечни образац о присутности приправника стажисте Ћук
Александре, комуникација са НСЗ РС, Филијале у Новом Саду. Престанак мировања радног
односа и поновно заснивање радног односа, након истека функције Ђурић Рајку, професору
предметне наставе, географија, са 30 % радног времена.
 Пријем кандидата у радни однос, по Конкурсу 3-23-1/20 од 19.05.2020 г.,:који је јавно
објављен 27.05.2020.г. у „Пословима“: Тобџић Александра, мастер економисте на послове
координатора рачуноводствених и финансијских послова, Војиновић Марине, економског
техничара на послове финансијско административног сарадника, Каприш Зорице, на послове
радника на одржавању хигијене-чистачица и Попов Виолете, мастер филолога англисте на
послове наставника предметне наставе, енглески језик. (Записници Комисије, Решење о
пријему на неодређено време, пријава надлежном пензионом и здравственом фонду, НСЗ РС
НС, уговор и све остале пропратне комуникације).
 ЈНМВ– реализација екскурзије ученика осмих разреда, октобар 2019.г. издавање Решења
стручном вођи пута, спровођење процедуре здравственог листа, сачињавање уговора о
реализацији путовања са одабраном агенцијом, сарадња са полицијом и коначна реализација
екскурзије.
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 ЈНМВ - обустава реализације наставе у природи, ученика нижих разреда ( април 2020 ) из
разлога прокламованог ванредног стања изазваног пандемијом вируса Covid 19 – извођач
наставе у природи „Бечејпревоз“ Бечеј;
 ЈНМВ - обустава реализације екскурзија ученика ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју, од I –
VII разреда ( мај 2020.г.) из разлога прокламованог ванредног стања изазваног пандемијом
вируса Covid 19 – извођач наставе у природи „Бечејпревоз“ Бечеј;
 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице, у складу са Конкурсом за финансирање набавке опреме-интерактивних
табли са пројектором за установе основног и средњег образовањa и васпитања и ученичког
стандарда са територије Аутономне покрајине Војводине у 2020. Решење о расподели
средстава за набавку опреме - интерактивних табли са пројектором број: 128-451-26/2020-01
од 23.1.2020. године додељене две Интерактивне табле са пројектором.
 Расписивање ЈНМВ бр. 1/2020, набавка добара, ђачке ужине за период 01.09.2019.15.06.2021.г. Избор добављача, испоручиоца, на основу критеријума, најнижа понуђена цена – ПБР „Бурекџиница“ Ловћенац.
 Израда Кварталних извештаја о реализацији јавних набавки
 Израда Плана јавних набавки
 Инспекцијски надзор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Инспекторат за рад, бр. 389-155329/20-04 од 03.10.2019.г. – контрола општих аката установе и
појединачних решења издатих запосленима, везаних за предметња питања и поштовања
њихових законом регулисаних радно правних ......, преглед досијеа запослених, контрола
исплатних листића месечних зарада и сл. – нема налога мера.
 Инспекцијски надзор МУП-а РС, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне
ситуације у Новом Саду, 09.21.2 број 217-17303/19 од 27.12.2019.г. Инспекцијски надзор је
извршен по основу чл.73.Закона о заштити од пожара и чл. 29. Закона о запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима. Налог мера презентован.
 Процена ризика од катастрофа за ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју, учешће у
прелиминарним договорима и давању информација у конципирању Правилника о заштити од
експлозија и катастрофа. Молба о давању Сагласности на процену ризика од катастрофа,
Управи за ванредне ситуације у Новом Саду – 29.01.2020.г.
 Редовни инспекцијски надзор, просветног инспектора у ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју,
20.02.2020.г. утврђивање испуњености прописаних услова припремљености установе за
образовно васпитни рад. Редован инспекцијски надзор врши се по контролним листама:
Обављање делатности основног образовања и васпитања, Општа акта школе, Органи јавне
школе, Извештаји о раду школе, Планирање и програмирање рада школе, Упис ученика,
формирање одељења/група, Права детета/ученика, Евиденција и јавне исправе, Избор
уџбеника, Радни односи и радноправни статус запослених и Примена Закона о заштити
становништва од изложености дуванском диму У току вршења инспекцијског надзора по
утврђеној контролној листи, прегледана је комплетна документација и утврђено је чињенично
стање. Основна школа „Здравко Гложански“ у Бечеју поступа по Закону и подзаконским
актима, тако да нема наложених ни предложених мера.
 Обука запослених и провера знања из области заштите од пожара, Prevent-ing Бечеј,
Записник бр. 21-20 од 10.02.2020.г. Учешће у процедури извођења и реализацији.
 Безбедност и здравље на раду, „ДБ БЕЗБЕДНОСТ“ Нови Сад, Услуге давања савета у вези са
безбедношћу на раду, 01.02.2019.г. Велики удео у процедури реализације свих активности и
комуникације са даваоцима услуге и запосленима.
 Упутство и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од
епидемије заразних болести. План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије
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заразне болести, донео директор дана 03.08.2020.г. Достављено органу управљања и свим
запосленима
 Контролни инспекцијски надзор – инспектора за против пожарну заштиту.МУП РС, Сектор
за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, бр. 217-17303/19 од
01.07.2020.г.Записник о контролном инспекцијском надзору.ОШ „Здравко Гложански“ у
Бечеју је испоштовала наложене мере против пожарног инспектора, требовала новчана
средства од јединице локалне самоуправе за намену обнове старих и амортизованих мобилних
уређаја за гашење пожара и авансно их уплатила добављачу БСМ из Бечеја. Апарати за
гашење пожара нису испоручени. Предмет је процесуиран и у току је повраћај новчаних
средстава преко суда.
 Захтев за доставу Извода /Уверења/ из Казнене евиденције за запослене (који нису били у
могућности исти да доставе) у ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју из МУП-а РС, Дирекције
полиције, Полицијске управе у Новом Саду, ПС Бечеј.
 правно – стручна обрада свих предмета која се достављају на мишљење и обраду,
 учествовање у раду Тим-а за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања,
 текући послови и радни задаци : израда писмена, Уговора, представки,
 вођење персоналних досијеа запослених, послови по налогу директора школе,
 вођење евиденције о стручном усавршавању запослених,
 праћење законских, других прописа и правних аката који су у вези са радом школе и
запосленима,
 обављање и других послова у складу са Законом, подзаконским актима, општим актима
школе и Уговором о раду.

- СТРУЧНИ ОРГАНИ У школи су као стручни ограни радили Наставничко веће, Одељењска већa,
Стручна већа, Стручни активи, Педагошки колегијум и Тимови.
Наставничко веће је одржало 9 седница током школске 2019/2020. године. Од
тога су две седнице одржане онлајн због епидемиолошке ситуације у којој није било
могуће окупљање већег броја људи, а укупан број чланова био је око 70. Наставничким
већем је руководио директор школе уз асистенцију помоћника директора и стручних
сарадника. Записник са седница је водила Наташа Пејовић, професор разредне наставе.
Основни задатак Наставничког већа било је планирање и организација
образовно-васпитног рада, разматрање извештаја и анализа успеха ученика на
полугодишту, крају године, као и током саме школске године, анализа остварености
активности у оквиру пројеката и унапређење наставе и квалитета рада школе.
Основне теме које су се разматрале су:
- разматрање и усвајање Годишњег плана школе и Извештаја о раду школе
- анализа и утврђивање реализације фонда часова редовне, допунске и додатне наставе,
изборних предмета и слободних активности
- питања везана за стручно усавршавање наставника и разматрање Правилника о
сталном стручном усавршавању у установи
- разматрање и усвајање Извештаја о реализованој ђачкој екскурзији осмака
- анализа остварених пројеката у току школске године
- припрема и организација спровођења пробних завршних испита и самог завршног
испита као и анализа успеха пробног и завршног испита.
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- анализа развоја инклузивне културе и праксе у школи као и безбедност ученика
Осим ових стандардних тема о којима се редовно на седницама Наставничког већа
расправљало и извлачили одређени закључци, континуирано се радило на побољшању
услова рада у школи, опремању учионица, набавку савремених учила и успостављање
сарадње са локалном и широм заједницом.
Одељењска већа су до проглашења ванредног стања редовно одржавала
седнице, да би у условима наставе на даљину седнице биле онлајн преко различитих
средстава комуникације и платформи. На својим седницама највише пажње су
посветили утврђивању успеха на крају класификационих периода, на крају првог,
другог полугодишта и крају школске године. Други по важности задатак је дисциплина
ученика. Давани су предлози како за дисциплинске мере тако и за награђивање
најбољих ученика, као и специфичностима појединих одељења. Разматрани су и
предлози за ученика генерације. На почетку школске године разматран је календар рада
за школску 2019/2020. годину. Одељенска већа су разматрала и усклађивала планове
писмених и контролних задатака из различитих предмета водећи рачуна о томе да
ученици током радне недеље немају више од две писмене провере и да се оне
благовремено ученицима најаве.
Ове школске године због целокупне ситуације су изостале посете четвртацима од
стране наставника који ће им предавати у петом разреду, као и посета будућег
одељењског старешине ЧОС-у и родитељским састанку.
Стручна већа су на својим седницама највише пажње посвећивала питањима
унапређења међусобне сарадње. Извештаји о раду стручних већа су саставни део овог
извештаја.
Стручни активи су веома активно и конструктивно радили протекле школске
године и током наставе на даљину. Њихов стручан и континуирани рад је допринео
унапређењу квалитета наставе. Извештај о раду стручних актива је саставни део овог
извешзаја.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Стручно веће разредне наставе састајало се у овој школској години три пута.
План рада није у потпуности остварен ( недостаје још један састанак који није одржан
због КОВИДА -19 проглашен средином марта).
На почетку школске године усвојен је План рада и изабрана је нова председавајућа,
Слађана Пантовић.Одељенске старешине су одлучиле које ће секције држати у овој
школској
години, договориле се око распореда часова и распореда одељења по учионицама.
У месецу октобру Дечја недеља је успешно реализована.
У новембру је Стручни актив четвртих разреда успешно реализовао у просторијама
школе
дружење са предшколцима и њиховим васпитачицама.
Реализоване су активности у вези Нове године.Стручни актив других разреда је
припремио и два пута извео новогодишњу представу, прво у предшколској установи
„Лабуд Пејовић“. Представа је приказана и у Градском позоришту поводом поделе
пакетића деци радника школе и деци радника Дома здравља. У сарадњи са Креативним
тимом организована је и продајна Новогодишња продајна изложба.
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Стручни актив четвртих разреда је успешно организовао и реализовао дружење са
предшколцима у оквиру Дана отворених врата ( јануар), циљ је био да се будући ученици
упознају са школом и будућим учитељицама.
У месецу фебруару се није осам наставних дана ишло у школу на нивоу државе због
грипе.
Стручни активи свих разреда су због тога сажимали градиво.
У месецу марту су у школу стигле здравствене препоруке Министарства здравља ради
спречавања и ширења КОВИДА- 19.У свакој учионици је стављен течни сапун, сви
учитељи су
разговарали са ученицима о појачаној хигијени и о томе да буду одговорни према себи и
другима и брину о хигијени (нарочито руку).
Одлучено је да наредне школске године први, други и трећи разред користе уџбенике издавача
,,Нови Логос“, а четврти разред уџбенике издавача ,,Клет“.
Актив трећих разреда припрема приредбу за пријем првака.
Средином марта почиње онлајн настава на даљину.
У Бечеју, 30. 6. 2020.

Извештај саставила Слађана Пантовић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ПРВОГ
РАЗРЕДА
Чланице Стручног актива 1. разреда:
Јудит Беркеш, професор разредне наставе – 1.а
Наташа Јеленић, мастер учитељ – 1.б
Јудита Васић, професор разредне наставе – 1.ц
Јелисавка Швоња, професор разредне наставе – 1.д
Ирена Смољанац, мастер учитељ – 1.р
Стручни актив 1. разреда је у предвиђеном року урадио све Глобалне планове и
предао руководству школе. Заједничким договором установљено је да ће се
Оперативни планови слати сваког месеца посебно. Изборни предмет за школску
2019/2020. годину је Пројектна настава чији су Годишњи план са предложеним темама
чланице актива сачиниле и предале. Настава се до фебруара одвијала несметано, а
затим је услед повећаног броја болесних ученика, по препоруци Министарства, настава
обустављена на две недеље. Сачињен је План сажимања наставних јединица. Од 17.
марта до краја школске године настава се одвијала на даљину, односно уз помоћ ТВ
часова, е-учионице, вајбера и мејла. Учитељице су у овом периоду биле у сталном
контакту и континуирано се договарале око Недељних планова и Извештаја. Упркос
потешкоћама у ванредним околностима наставни садржаји планирани за ову школску
годину су реализовани уз мања одступања која су учитељице евидентирале у
Оперативним плановима.
Почетком месеца септембра састављени су иницијални тестови за Српски језик и
Математику који су усклађени са стандардима постигнућа, а њихов исход је на нивоу
актива анализиран по одељењима. Урађен је План провера за целу школску годину.
Након сваког квартала анализирана су постигнућа ученика као и којим задацима би
требало посветити више пажње.
Одлучено је да ученицима буде понуђен дечији часопис “Јежурко”.
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У Дечијој недељи од 7. 10. до 13. 10. 2019. године учествовала су сва одељења првог
разреда. Ученици су сваког дана присуствовали разним активностима:
-хуманитарна акција Деца-деци
-радионице на Тргу
-позоришна представа “Витез без коња”
-промоција школе на Тргу
-дечији вашар
-Заједничке активности са ученицима из ШОСО “Братство јединство”
-Извођење експеримената на тему, електрицитета, магнетизма...
Родитељи су анкетирани поводом рекреативне наставе и екскурзије али је
реализација истих обустављена због проглашене ванредне ситуације у земљи.
Дискутовано је о ученицима којима је потребна додатна подршка. Оставарена је
добра сарадња са стручњацима из области олигофренологије и логопедије који су
једном недељено посећивали неке од наших ученика и пружали им помоћ.
По завршетку обраде штампаних слова ученици су са својим учитељима посетили
Градску библиотеку. Упознали се са њеним радом и начином позајмљивања књига.
Организована је пригодна позоришна представа поводом учлањења првака као
редовних корисника.
Наши ученици су се на нивоу одељењских трка пласирали на кросу које се одржао у
центру града, међутим због временских непогода ученици нису учествовали.
За 2. разред изабрани су уџбеници издавачке куће “Нови Логос”.
Договорено је да ће се у августу сачини Глобални план за наредну школску годину.
Координатор: Наташа Јеленић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ДРУГОГ
РАЗРЕДА
Усвојени су годишњи планови рада за 2.разред за школску 2019/2020.годину. На
основу планова рада израђени су иницијални тестови за српски језик, мађарски језик,
математику и свет око нас.
У свим одељењима другог разреда организована је додатна настава из математике, ради
припреме ученика за такмичење. У одељењу 2.б организована је оригами секција, а у
2.р рецитаторско-драмска секција.
Ове школске године ученици су се определили за часописе „Витез“ и „Јежурко“.
У „Трци здравља“ учествовали су ученици других разреда из Бечеја.
Израђене су Педагошке свеске за праћење напредовања ученика.Ученици су успешно
урадили иниц. тестове из српског и мађарског ј, математике и света око нас.
Ученици другог разреда учествовали су у свим активностима у оквиру Дечије недеље.
Допунска настава се организовала по плану из српског и мађарског језика и
математике, а по потреби и из света око нас.
Ученици другог разреда су учествовали на „Библио играма“ по предвиђеном плану
библиотеке.
Постигнут је договор да се са родитељима организују креативне радионице поводом
новогодишњег дечијег вашара. Продаја новогодишњих украса одвијала се у Радичевићу
и у Бечеју у току децембра.
Новогодишњу приредбу за децу Дечијег вртића и децу радника школе и Дома здравља
организовао је ове године актив другог разреда наше школе. Ученици нижих разреда у
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Радичевићу припремили су новогодишњу приредбу која је пропраћена продајном
изложбом новогодишњих украса.
Спортска манифестација „Игре без граница“ одржана је у школама током октобра
месеца, а касније и такмичење на нивоу општине. Одељење 2.д представљали су нашу
школу и освојили 1. место.
Поводом обележавања Светог Саве, ходници и панои су прикладно уређени. Ученици
другог разреда су присуствовали приредби поводом дана Светог Саве у Дому културе
коју су припремили ученици виших разреда наше школе.
Ученици другог разреда активно су учествовали на ликовним конкурсима.
На нивоу одељења направили су поклоне за Дан жена.
Ученици свих одељења другог разреда су посетили стоматолога, по распореду
Дома здравља.
Настава на даљину је организована од 17. марта до краја школске године. Сви
ученици су пратили часове који су емитовани на РТС-у. Посредством Вибера, мејла, Еучионице, учитељи и наставници другог разреда свакодневно су имали повратну
информацију о напредовању ученика.
Актив учитеља другог разреда изабрао је уџбенике за трећи разред.
У току наставе на даљину организован је ликовни конкурс на тему Најлепше
Ускршње јаје, у сарадњи са наставником веронауке.
Једнодневна екскурзија и настава у природи, које су планиране почетком
школске
године, због ванредног стања нису реализоване.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ТРЕЋЕГ
РАЗРЕДА
Актив трећег разреда чине :
Учитељи трећих разреда
Штефанија Кадаш Ђурчик 3.а
Душанка Пивнички / Ивана Штрбац 4.б
Надежда Обадовић 4.ц
Јелена Спајић 4.р
Предметни наставници
Игор Секулић –наставник енглеског језика
Виолета Попов - наставник енглеског језика
Габриела Живковић - наставник енглеског језика
Дарко Вујков – наставник веронауке
Атила Флајс – наставник веронауке
Бајић Алиса - наставник мађарског као нематерњег језика
У току првог полугодишта одржано је 5 састанака актива учитеља трећих разреда.
Август
Усвојени су планови рада за све предмете и ваннаставне активности и договорена је
организација рада: распоред часова, допунска и додатна настава, изабрана дечја
штампа (Јежурко 3), анализирана опремљеност уџбеницима.
Донети су предлози за једнодневну екскурзију у Засавицу и школу у природи на Тару
за ову школску годну.
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Септембар
Од ове школске године почели смо да користимо електронски дневник.
Упознали смо се са новом структуром одељења.Учитељица Надежда Обадовић је
добила једну нову ученицу.
Анкетирали смо ученике и формирали групе према способностима.
( рецитаторско – драмска секција, математичка секција ). Учитељице Надежда
Обадовић, Душанка Пивнички и Штефанија Кадаш Ђурчик водиће математичку
секцију, а учитељице Надежда Обадовић, Душанка Пивнички и Јелена Спајић
рецитаторско -драмску секцију .
Тимски смо израдили иницијалне тестове из српског језика, математике и природе и
друштва.
Посетили смо Промоцију карате клуба ,,Соко 2017,,из Бечеја.
Одржано је међуодељенско такмичење у организацији Спортског савеза Општине
Бечеј.
Ученици 3.ц одељења пласирали су се за општинско такмичење.
Присуствовали смо позоришној представи ,, Паметни,стабилни,фиксни,кућни телефон,,
Учествовали смо у ,,Трци здравља,, у центру града. Поједини ученици су похваљени и
награђени. Анализирали смо и проверили стандарде у плановима рада.
Родитељи су анкетирани у вези рекреативне наставе. Закључено је да су одељења нису
испунила услов, те ће рекреативна настава неће бити реализована ове године.
Октобар
Одржана су иницијална тестирања и анализирани резултати.
Усагласили смо критеријуме оцењивања за поједине предмете.
Испланиране су и реализоване активности у оквиру Дечје недеље:посета музеју ,,Стари
занати,,, галерији ,,Круг,, .
Бирали смо екипу и пријавили је за Библиоигре.
Ученици су присуствовали радионицама које су за њих спемили наставници и старији
ученици ; учешће на Дечјем вашару.
У Радичевићу су организоване следеће активности:
7.10.2019.( понедељак)- Цртање на тему ,,Да право свако – дете ужива лако“ Илустрација појединих права,истицање обавеза који произилазе из одређених права.
8.10.2019.( уторак)- Имамо право на одмор,забаву рекреацију - Спортске активностиполигон препрека, Музичка радионица – Лако је пруту.
9.10.2019. ( среда) – Имамо право на школовање,стицање знања...-Истицање важности
учења,стицање радних навика,добре организације и усклађивање својих обавеза.
10.10.2019. (четвртак) – Радионице у ОШ,,Здравко Гложански“ Бечеј.
11.10.2019.(петак) – Дружење са другарима из вртића ,,Различак“- Израда јесењих
маски и јесењих тањира.
Одржана је традиционална ,,Трка улицама града,, поводом Дана ослобођења Бечеја.
Новембар
Извршена је анализа успеха и дисциплине на крају првог квартала.
Закључили смо да је Наставни план и програм у потпуности реализован .
Тимски смо израдили писмене провере знања и реализовали их у својим одељењима.
Учествовали смо на Библио играма које је организовала Народна библиотена Бечеј.
Одржано је школско такмичење из математике .На општинско такмичење пласирао се
један ученик из 3.ц одељења , један ученик из 3.б одељења.
Присуствовали смо промоцији кошарке у организацији Спортског савеза Бечеј.
Међународни дан толеранције,обележили смо радионицом.
Код ученика смо на овај начин јачали међупредметне компетенције које су везане за:
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вештине комуникације(сарађивали су у групама) , вештине сарадње, вештину за живот
у демократском друштву (учествовали су ученици из мађарског одељења).
Децембар
Наставни план и програм је у потпуности реализован у току полугодишта.
Извршена је анализа успеха и дисциплине на крају полугодишта. Сви ученици имају
примерно владање.
Гледали смо позоришну представу ,,Цврчак и мрав,, у Градском позоришту Бечеј.
Ученици 3.ц су учествовали на финалном такмичењу ,,Игре без граница,, који је
организовао Савез спортова општине Бечеј. Освојили су 3.место.
Одржано је општинско такмичење из математике .Два ученика пласирало се на
окружно такмичење.
У одељењима и 3.р одражане су новогодишње радионице са родитељима.
Ученици 3.б, 3.ц су продавали своје новогодишње икебане и украсе настале на
радионицама на „Новогодишњем вашару“ у холу позоришта.
У току овог полугодишта смо учествовали на два семинара која су одржана у
просторијама наше школе.
Јануар
Договорили смо се о планирању рада на нивоу месеца и недеље
Тимски су израђене писмене провере знања из математике
Присуствовали смо свечаној академији поводом Светог Саве
Обележили смо школску славу Светог Саву. Учествовали су ученици 3.б, 3.ц и 3.а
разреда.Упознали смо се са обичајима везаним за прославу славе.(Развијање
мултикултуралности)
Посетили смо Техничку школу у Бечеју,где смо имали радионицу.
Фебруар
Посетили смо Техничку школу. Имали смо радионицу за ученике 3.б и 3.ц разреда. На
ЦНЦ машина ма правили смо украсе – Тема школска слава Свети Сава.
Март
Направили смо план сажимања градива због нерадних дана проглашених од стране
министарства у циљу спречавања ширења епидемије грипа.
Одржано је општинско такмичење из математике .На окружно такмичење пласирало
се два ученика (један ученик је освојио 1. место, а други ПОХВАЛУ)
Договор о приредби за пријем првака. Ученици 3.б, 3.ц, и 3.а одељења учествују у
припреми приредбе.Планирано је да се изведе представа ''Ко може да постане првак''.
Одржано је математичко такмичење „Мислиша’’ . Два ученика из 3.ц је освојило
ПОХВАЛУ.
Анализиран је образовно-васпитни рад на крају трећег квартала . Закључили смо да сви
ученици напредују у раду, прате наставни план и програм и имају примерно владање.
Одржани су родитељски састанци на којима су родитељи обавештени о напредовању
ученика.
Март,април,мај,јун
У овом периоду спроводили смо наставу на даљину због новонастале ситуације у
свету,пандемије корона вируса.
Родитељи и деца су информисани о распореду и терминима наставе преко Гугл
учионице ,електронске поште и Вибера .
Праћење оптерећености ученика пратиле смо кроз остварену комуникацију са
ученицима и родитељима.
У циљу одржавања мотивације ученика за рад,учења на даљину оствариле смо следеће
активности:
*ученици су свакодневно пратили наставне садржаје
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-Свакодневну комуникацију са ученицима успостављале смо преко :
а)Вибера
б)електронске поште
в)Гугл учионице
-Ученицима смо слале додатни материјал за рад:
а)линкове (укрштеница,квиз ....)
б)презентације
в)тестове знања
г)наставни листићи са задацима
д) истраживачки задаци итд.
-Повратне информације од ученика добијале смо на следећи начин:
*Гугл учионица , Вибер , електронска пошта (слике,презентације,решење
тестова , укрштеница,истраживачки задаци,видео снимак ...)
Записничар: Ивана Штрбац

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА
ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Актив четвртог разреда чине :
Учитељи четвртих разреда
Штефанија Кадаш Ђурчик 4.а
Данијела Митровић 4.б
Татјана Крстоношић 4.ц
Слађана Пантовић 4.д
Душица Маџгаљ 4.р
Предметни наставници
Игор Секулић –наставник енглеског језика
Виолета Попов - наставник енглеског језика
Габриела Живковић - наставник енглеског језика
Дарко Вујков – наставник веронауке
Атила Флајс – наставник веронауке
Бајић Алиса - наставник мађарског као нематерњег језика
У току првог полугодишта одржано је 5 састанака актива учитеља четвртих разреда.
Август
Усвојени су планови рада за све предмете и ваннаставне активности и договорена је
организација рада: распоред часова, допунска и додатна настава, изабрана дечја
штампа (Школарац 4), анализирана опремљеност уџбеницима.
Израђен је ИОП 2 за два ученика, као и планови појачаног васпитног рада за једног
ученика.
Пред почетак школске године ученици 4.разреда извели су позоришну представу
,,Црвенкапа,, поводом пријема првака.
Донети су предлози за једнодневну екскурзију у Београд и школу у природи на Тару за
ову школску годну.
Септембар
Од ове школске године почели смо да користимо електронски дневник.
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Упознали смо се са новом структуром одељења.Учитељица Слађана Пантовић је
добила два нова ученика а један ученик је прешао у другу школу. Данијела Митровић
је добила једног новог ученика .
Анкетирали смо ученике и формирали групе према способностима.
( рецитаторско – драмска секција, математичка секција ). Учитељице Данијела
Митровић, Слађана Пантовић и Штефанија Кадаш Ђурчик водиће математичку
секцију, а учитељице Данијела Митровић, Татјана Крстоношић и Душица Маџгаљ
рецитаторско -драмску секцију Тимски смо израдили иницијалне тестове из српског
језика, математике и природе и друштва.
Посетили смо Промоцију карате клуба ,,Соко 2017,,из Бечеја.
Одржано је међуодељенско такмичење у организацији Спортског савеза Општине
Бечеј.
Ученици 4.б одељења пласирали су се за општинско такмичење.
Извели смо представу ,,Црвенкапа,,за ученике наше школе и предшколце.
Присуствовали смо позоришној представи ,, Паметни,стабилни,фиксни,кућни телефон,,
Учествовали смо у ,,Трци здравља,, у центру града. Поједини ученици су похваљени и
награђени.Прва три места заузели су ученици четвртих разреда.
Анализирали смо и проверили стандарде у плановима рада.
Родитељи су анкетирани у вези рекреативне наставе. Закључено је да су сва 4 одељења
испунила услов, те ће рекреативна настава бити реализована на Тари у другој
половини марта.
Октобар
Одржана су иницијална тестирања и анализирани резултати.
Усагласили смо критеријуме оцењивања за поједине предмете.
Испланиране су и реализоване активности у оквиру Дечје недеље:посета музеју ,,Стари
занати,,, галерији ,,Круг,, .Учитељице Татјана Крстоношић,Данијела Митровић и
Слађана Пантовић одржале су тематски дан са ученицима 4.б,4.ц и 4.д одељења на тему
,, Србија у прошлости ,,
Пошто смо четврти разред ,жеља нам је била да се генерацијски окупимо и да
заједнички радимо и да се дружимо на један другачији начин.Ученике смо измешали у
групе (манастири и владари).Кроз предмете српски језик,математика и природа и
друштво систематизовали смо и проширили знање о прошлости српског народа,
развијали сарадњу у оквиру група , развијали љубав према књижевно уметничким
вредностима; утврђивали стечена знања о сабирању вишецифрених бројева.
Ученици су уживали у разноврсним активностима :
решавању укрштенице , игри ,,Игра картица,, , временској ленти ,забавним
математичким задацима,питањима из приче ,,Стефаново дрво ,,,прављењу и бојењу
војника
од
папира
и
драматизацији
,,Косовског
боја,,
,певању
песмица,,Аој,врбо,врбице,, из серије ,,Рађање династије Немањића,,и песме ,,1389,,од
групе Алиса,квизу.
Тематски дан је био прелеп.Сви смо тимски радили ,заједнички размишљали
,договарали се,сарађивали и развијали повезаност и пријатељство.
Ученици су присуствовали радионицама које су за њих спемили наставници и старији
ученици ; учешће на Дечјем вашару.
У оквиру Дечје недеље је организовано Општинско такмичење у препричавању шаљиве
народне приче у Народној библиотеци Бечеј.Својим изражајним и сугестивним
наступом истакле су се три ученице из 4.ц и 4.б одељења и освојиле 3.место.
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Ученици 4.б одељења освојили су 2.награду за групни ликовни рад на тему ,,Временска
лента дечјих права,, .Ликовни конкурс је организовала предшколска установа ,,Лабуд
Пејовић,,.
У Радичевићу су организоване следеће активности:
7.10.2019.( понедељак)- Цртање на тему ,,Да право свако – дете ужива лако“ Илустрација појединих права,истицање обавеза који произилазе из одређених права.
8.10.2019.( уторак)- Имамо право на одмор,забаву рекреацију - Спортске активностиполигон препрека, Музичка радионица – Лако је пруту.
9.10.2019. ( среда) – Имамо право на школовање,стицање знања...-Истицање важности
учења,стицање радних навика,добре организације и усклађивање својих обавеза.
10.10.2019. (четвртак) – Радионице у ОШ,,Здравко Гложански“ Бечеј.
11.10.2019.(петак) – Дружење са другарима из вртића ,,Различак“- Израда јесењих
маски и јесењих тањира.
Одржана је традиционална ,,Трка улицама града,, поводом Дана ослобођења
Бечеја.Прво место освојио је ученик 4.ц одељења, два друга места освојили су ученици
4.б и 4.ц одељења а два 3.места ученици 4.д и 4.б .
Новембар
Извршена је анализа успеха и дисциплине на крају првог квартала.
Закључили смо да је Наставни план и програм у потпуности реализован .
Тимски смо израдили писмене провере знања и реализовали их у својим одељењима.
Учествовали смо на Библио играма које је организовала Народна библиотена Бечеј.
Одржано је школско такмичење из математике .На општинско такмичење пласирало се
дваученика из 4.ц одељења , четири ученика из 4.б одељења и четири ученика 4.д
одељења.
Присуствовали смо промоцији кошарке у организацији Спортског савеза Бечеј.
Спортским активностима ученици четвртих разреда обележили су Међународни дан
толеранције .
Код ученика смо на овај начин јачали међупредметне компетенције које су везане за:
вештине комуникације(сарађивали су у групама), вештине сарадње, вештину за живот
у демократском друштву (учествовали су ученици из мађарског одељења)
На окружном школском такмичењу у пливању које се одржало у Новом Саду истакли
су се ученици четвртих разреда .Један ученик 4.ц освојио је четврто место , ученица 4.б
треће место, два ученика 4.ц друго место.
Децембар
Наставни план и програм је у потпуности реализован у току полугодишта.
Извршена је анализа успеха и дисциплине на крају полугодишта. Сви ученици имају
примерно владање.
Гледали смо позоришну представу ,,Цврчак и мрав,, у Градском позоришту Бечеј.
Ученици 4.б су учествовали на финалном такмичењу ,,Игре без граница,, који је
организовао Савез спортова општине Бечеј.
Одржано је општинско такмичење из математике .Два ученика 4.д и три ученика 4.б
пласирало се на окружно такмичење.
У одељењима 4.б и 4.р одражане су новогодишње радионице са родитељима.
Ученици 4.б су продавали своје новогодишње икебане и украсе настале на
радионицама на „Новогодишњем вашару“ у холу позоришта.
Ученике 4.разреда посетили су полицајци у оквиру пројекта ,, Основи безбедности
деце,,.Одржана су предавања на тему: ,,Дрога “ , ,,Алкохолизам“ , ,, Безбедност деце “,
,,Трговина људима “ и ,, Друштвене мреже “.
Ученици 4.ц одељења Народна библиотека Бечеј је доделила диплому
за ,,НАЈ
читаоца,, Ученица је присуствовама свечаном програму поводом Дана библиотеке .
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У току овог полугодишта смо учествовали на два семинара која су одржана у
просторијама наше школе.
Јануар
Договорили смо се о планирању рада на нивоу месеца и недеље
Тимски су израђене писмене провере знања из математике
Присуствовали смо свечаној академији поводом Светог Саве
Учествовали смо на ликовном и литерарном конкурсу који је организовала Гимназија
поводом обележавања школске славе Светог Саве. Поједини ученици 4.ц и 4.д су
добили награду за литерарни и ликовни рад.
Фебруар

У
просторијама
наше
школе
организовано
је
Школско
такмичење
рецитатора.Учествовало је 10 ученика 4.разреда. На општинско такмичење се
квалификовало пет ученика.
Март
Направили смо план сажимања градива због нерадних дана проглашених од стране
министарства у циљу спречавања ширења епидемије грипа.
Одржана је Општинска смотра рецитатора у просторијама Народне библиотеке
Бечеј.Пет ученика 4.разреда је учествовало на такмичењу.
Одржано је општинско такмичење из математике .На окружно такмичење пласирало
се два ученика 4.д и три ученика 4.б одељења. (један ученик је освојио ПОХВАЛУ, а
други 3.место )
Одржано је математичко такмичење „Мислиша .Четири ученика је освојило
ПОХВАЛУ.
(2 ученика из 4.б , 1 ученик из 4.ц и 1 ученик из 4.д).
Анализиран је образовно-васпитни рад на крају трећег квартала . Закључили смо да сви
ученици напредују у раду, прате наставни план и програм и имају примерно владање.
Један ученик ради по ИОП-у.
Одржани су родитељски састанци на којима су родитељи обавештени о напредовању
ученика.
Март,април,мај,јун
У овом периоду спроводили смо наставу на даљину због новонастале ситуације у
свету,пандемије корона вируса.
Родитељи и деца су информисани о распореду и терминима наставе преко Гугл
учионице ,електронске поште и Вибера .
Праћење оптерећености ученика пратиле смо кроз остварену комуникацију са
ученицима и родитељима.
У циљу одржавања мотивације ученика за рад,учења на даљину оствариле смо следеће
активности:
*ученици су свакодневно пратили наставне садржаје
-Свакодневну комуникацију са ученицима успостављале смо преко :
а)Вибера
б)електронске поште
в)Гугл учионице
-Ученицима смо слале додатни материјал за рад:
а)линкове (укрштеница,квиз ....)
б)презентације
в)тестове знања
г)наставни листићи са задацима
д) истраживачки задаци итд.
-Повратне информације од ученика добијале смо на следећи начин:
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*Гугл учионица , Вибер , електронска пошта (слике,презентације,решење
тестова , укрштеница,истраживачки задаци,видео снимак ...)
Записничар: Татјана Крстоношић

СТРУЧНА ВЕЋЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
(СРПСКОГ И МАЂАРСКОГ) И СРПСКОГ КАО
НЕМАТЕРЊЕГ
Чланови Актива наставника матерњег језика:
1. Регина Хорват
2. Алиса Бајић
3. Сања Зеленкић
4. Тамара Проданов
5. Никола Секулић
6. Љиљана Лазић
На почетку школске 2019/2020. године Актив наставника матерњег језика
сачинио је план активности за наступајућу школску годину. Овим планом
предвидели смо да поред већ устаљених активности везаних за образовни процес
пратимо и сва дешавања у школи и широј друштвеној заједници да наставимо наше
усавршавање кроз разне семинаре и обуке и да нове вештине и нова сазнања
преносимо колегама и примењујемо их у настави.
Министарство просвете Републике Србије и организација British Council
покренули су пројекат под називом ,,Школа за 21. век'' са нагласком на значај
развијања критичког мишљења и решавање проблема у образовном систему
савременог друштва.Наша школа прикључила се овом пројекту и припремила низ
активности из свих наставних предмета са циљем приближавања науке ученицима.У
оквиру Дечије недеље организоваи смо тематски дан ,,Приближимо науку
деци''.Током овог темтског дана организовали смо посебне часове посвећене животу
и раду наших научника Николе Тесле и Милутина Миланковића.Ученици су имали
прилику да кроз групни рад, међусобну сарадњу, мапе ума и квизове упознају
биографије наших начника.У нашој школи постоји традиција да током Дечије
недеље остварујемо активност ,,У туђим ципелама'' тако је било и ове школске
године.Прикључили смо се завршетку Дечије недеље на градском тргу где смо кроз
језичке игре, асоцијације покушали да пробудимо дечију радозналост и машту.
Чланови нашег актива имали су запажено учешће и током Дана
толеранције који је реализован 19. 11. 2019. године.Ученици су имали прилику да
покажу колико познају своја права, али исто тако и да изнесу своја критичка
размишљања о неким школским и друштвеним питањима. КУД ,,Петефи Шандор''
организовало је за Дан толеранције такмичење у рецитовању, ученици виших
разреда Адриан Сел заузео је 2. место, а Ана Фекете 3.
Наставили смо успешну и дугогодишњу сарадњу са Народном
библиотеком, наши ученици су учествовали и остваривали лепе резултате на свим
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дешавањима која је организовала Народна библиотека од Препричавања бајки,
Библиоигара,Општинског такмичења рецитатора до гостовања књижевника На
Библиоиграма ученици 7.а и 8. а заузели су прво место у категорији такмичења на
мађарском језику , а у категорији на српском језику треће место делиле су две
екипе прву су представљали ученици 6. ц и 5.д ,а другу екипу су представљали
ученици 5.р.
У оквиру рада драмске секције мађарских одељења припремљен је и изведен
драмски текст под називом ,,Нова година'', ова представа приказана је у бечејским
вртићима ,позоришту и у нашој, школи у склопу новогодишњих и божићних
празника.
Приредба за Дан Светог Саве ове школске године изведена је у Градском
позоришту у Бечеју.
Пратили смо разне литерарне конкурсе и слали радове наших ученика.
Редовно смо уређивали паное у школи за Дан науке,Светог Саву, Дан
живота, Дана заљубљених...
Наставници који предају у осмим разредима започели су припремну наставу
за завршни испит, такође и прилагођену припремну наставу.
Редовно смо држали часове допунске и додатне наставе и одржали Школско
такмичење,међутим због проглашења ванредног стања све наше активности
одвијале су се у измењеним условима.
Наставу смо реализовали онлајн и трудили смо се одржимо континуитет у раду
и да ученике мотивишемо да и у овим измењеним условима увиде колико је
образовање важно и да дигитална настава може постати део образовног процеса.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
На почетку школске 2019/20 године, на састанку већа, утврђени су критеријуми за
оцењивање ученика и утврђени су датуми контролних и писмених задатака. Предметни
наставници су утврдили критеријуме за оцењивање ученика који наставу прате по
ИОП-у. Договорили смо се о начину на који ћемо развијати критичко и аналитичко
мишљење код ученика.
У септембру је обележен Дан европских језика. У оквиру Дечје недеље, сви предметни
наставници су активно учествовали у планираним активностима. Обележен је и Дан
толеранције, као и други значајни датуми: Halloween и Божић.
У другом полугодишту, одржано је школско такмичење из енглеског језика, након чега
су кренуле и припреме. Општинско такмичење је одржано у Бачком Петровом Селу.
Постигнут је договор о уџбеницима који ће се користити у наредној школској години у
трећем и седмом разреду. За трећи разред из енглеског језика одабран је уџбеник
Family and Friends a за седме разреде То the Top Plus 3. Наставници немачког језика
одлучили су се за уџбеник Prima plus 3.
Због пандемије вируса COVID19 на територији целе државе проглашено је ванредно
стање и због тога од 17.марта 2020. реализује се настава на даљину. Сви ученици и
родитељи су остварили редовне контакте са наставницима.
За поједине ученике су били достављени унапред припремљени радни листови, које су
касније родитељи ученика послали наставницима на вредновање.
Ученици су пратили часове енглеског језика на РТС3, а наставници су им слали
додатне вежбе, објашњења. Часови из немачког jезика нису били емитовани на
телевизији. Настава на даљину је био могућ помоћу друштвених мрежа, електронске
поште и Google-учионице. Усмено одговарање је било организовано по потреби преко
Viber апликације.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА
МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ
МАТЕМАТИКЕ
Семинар:”Програм обуке наставника II циклуса основне школе за остваривање
програма наставе и учења” .
Септембар:
1. Расподела часова по одељењима;
2. Оперативни и глобални планови рада од петог до осмог разреда, шк. год.
2019/20. ( водило се рачуна о развијању компентенција и развијању критичког
аналитичког мишљења);
3. Уџбеници;
4. Исходи и стандарди;
5. Иницијални тест на почетку школске године;
6. Лични план професионалног развоја;
7. Попуњавање инструмената за идентификацију ученика по стандардима (ЦОП
пројекат) ;
8. Пријава за „Математички лист“ ;
9. Пријава за Интернет математичку олимпијаду, у организацији математичког
друштва „Архимедес“.
Октобар:
1. Активности у оквиру Дечије недеље: „Танaграм“и “Геогебра” ;
2. Израда плана за припремну наставу из математике у оквиру ЦОП пројекта;
3. Пријава за Дописно математичко такмичење ''Fekete Mihalj'';
4. Претплата за „Математички лист“;
5. Резултати интернет математичке олимпијаде;
6. Договор о школском такмичењу;
7. Успех после првог квалификационог периода из математике.
Новембар:
1. Иницијално тестирањене индентификованих ученика у оквиру ЦОП пројекта;
2. Часови додатне припремне наставе за идентификоване ученике из ЦОП
пројекта;
3. Резултати првог и другог круга Дописног математичког такмичење ''Fekete
Mihalj''
4. Календар такмичења;
5. Резултати школског такмичења из математике и пласман на општинско.
Следећи ученици су се пласирали на општинско такмичење из математике:
5.РАЗРЕД:
1. Дудаш Мате
7.РАЗРЕД:
1. УРОШ КОРУГА
8.РАЗРЕД:
1. МИЛАНА ШЕВО
Децембар:
1. Финале Дописног математичког такмичења ''Fekete Mihalj'' у математичкој
гимназији у Сенти;
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2. Методичке радионице: “Стереометријски бисери”,” Размишљам, комбинујем,
пребројавам”, “Шта све може Геогебра '' семинар у Новом Саду;
3. Општинско такмичење из математике- резултати.
Постигнути су следећи резултати:
5.РАЗРЕД:
1. Дудаш Мате
7.РАЗРЕД:
1. УРОШ КОРУГА (2.место)
8.РАЗРЕД:
1. МИЛАНА ШЕВО
4. Успех на крају првог полугодишта, број часова допунске и додатне наставе;
број часова допунске број
часова
одељење
број опомена
наставе
додатне наставе
Vа
0
5
0
Vб
0
7
10
Vц
0
6
0
Vд
0
6
2
Vр
0
5
5
VIа
0
3
0
VIб
0
3
5
VIц
0
11
9
VIд
0
11
2
VIр
0
3
0
VIIа
0
2
0
VIIб
0
13
30
VIIц
1
13
8
VIIд
1
13
15
VIIр
0
4
0
VIIIа
0
5
0
VIIIб
2
7
0
VIIIц
0
7
6
VIIIд
3
3
0
VIIIр
0
4
0
Јануар:
1. Пријава за такмичење “Мислиша” и „Кенгур“.
Фебруар:
1. Избор уџбеника за VII разред за школску годину 2020/21. ( издавачка кућа
“Нови Логос”) ;
2. Ученици који су се пласирали на окружно такмичење су:
5.РАЗРЕД:
1. Дудаш Мате
7.РАЗРЕД:
1. УРОШ КОРУГА
8.РАЗРЕД:
1. МИЛАНА ШЕВО
Март:
1. Прелазак на наставу на даљину због увођења ванредног стања;
2. Израда и слање недељног оперативног плана рада и извештај;
3. Ученик који се пласирао на републичко такмичење је Урош Коруга
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4. Успех после трећег квалификационог периода из математике.
Април:
1. Резултати са такмичења „Мислиша“;
Урош Коруга (1. место)
2. Израда и слање недељног оперативног плана рада и извештај;
3. Онлине припремна настава за ученике осмог разреда;
4. Пробни тест из математике за ученике осмог разреда;
5. Онлине пробни завршни испит за ученике осмог разреда;
6. Разматрање резултата онлине пробног завршног испита и ревизаија плана
припремне наставе за ученике осмог разреда .
Мај:
1. Онлине припремна настава за ученике осмог разреда;
2. Израда и слање недењног оперативног плана рада и извештај;
3. Давање предлога закључних оцена осмацима и закључивање оцена.
Јун:
1. Редовна припремна настава за ученике осмог разреда у просторијама школе;
2. Израда и слање недењног оперативног плана рада и извештај;
3. Давање предлога закључних оцена ученицима петог, шестог и седмог разреда и
закључивање оцена;
4. Пробни завршни испит за ученике осмог разреда;
5. Прегледање (дигитално) и разматрање резултата пробног завршног испита и
ревизаија плана припремне наставе;
6. Часови допунске, додатне и припремне наставе:
ОДЕЉЕЊЕ
ДОПУНСКА
ДОДАТНА
ПРИПРЕМНА
5а
3
8
5б
17
15
5ц
7
0
5д
17
3
5р
9
11
6а
5
0
6б
4
9
6ц
16
2
6д
16
0
6р
5
0
7а
2
8
7б
12
51
7ц
13
10
7д
13
20
7р
7
0
8а
5
0
25
8б
16
0
19
8ц
16
10
19
8д
16
0
19
8р
7
0
20
7. Завршни испит.
8. Прегледање(дигитално) завршног испита.
Ученици осмог разреда су завршни испит из математике радили у четвртак, 18.06.2020.
Жалбе су биле у уторак, 23.06. 2020.
Председник актива: Драгана Зорић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ ФИЗИКА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК : НОЕМИ ТОЈЗАН
1.Одељења у којима наставник предаје: 6.б,6.ц,6.д, 6.р, 7.б, 7.ц, 7.д, 7.р, 8.б, 8.ц, 8.д, 8,р.
2.Стање реализације наставног плана на крају другог полугодишта
Број планираних часова
Број одржаних часова
6.б
72
74
6.ц
72
74
6.д
72
74
6.р
72
74
7.б
72
74
7.ц
72
74
7.д
72
74
7.р
72
74
8.б
68
70
8.ц
68
70
8.д
68
70
8.р
68
68
3.Број одржаних часова допунске, додатне и припремне наставе:
Број часова допунске
Број часова додатне
наставе
наставе
6.б
6
9
6.ц
6
20
6.д
6
6.р
7.б
8
10
7.ц
8
7.д
8
7.р
8.б
7
8.ц
7
8.д
7
8.р
-

Број часова
припремне наставе
13
13
14
4

4. Просечне оцене по одељењима и број недовољних оцена:
Просечна оцена
Број недовољних оцена
6.б
4,24
6.ц
4,44
6.д
4,05
6.р
4,00
7.б
4,25
7.ц
3,74
7.д
3,86
7.р
3,50
8.б
3,33
8.ц
4,73
8.д
3,38
8.р
3,55
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5. Ученици који су учествовали на такмичењима из физике:
Одељење

Име ученика

Општинско такмичење

Окружно такмичење

6.б
6.б
6.ц
6.ц
8.ц

Михајло Пејовић
Никола Поповић
Алекса Антонић
Филип Хрњак
Милош Родић

5. место
7. место
1. место
4. место
1. место - 47 бодова

36 бодова
34 бодова
-

6. Развој критичког и аналитичког мишљења
На часовима физике се континуално ради на развијању критичког и аналитичког
мишљења и то кроз:

сазнавање формула која приказују међусобну зависност физичких величина

решавање рачунских задатака и решавање проблема

самосталну обраду наставних јединица

израду домаћих задатака

израду мапе ума

израду реферата
 Ученици 6.д, 6.ц и 6.б одељења су 7. октобра израдили плакате и мапу ума на
тематску целину – Материја и кретање
 Ученици 7.д, 7.ц и 7.б одељења су 6. октобра израдили плакате и мапу ума на
тематску целину – Њутнови закони
 Ученици свих разреда су за “Дечју недељу” израдили плакате на тему: Шта бисмо
ми без науке”
 Ученици 6.д, 6.ц и 6.б одељења су током “Дечје недеље” посетили изложбу старих
заната у градском музеју Бечеја
 Ученицима свих одељења током “Дечје недеље” организована је пројектна настава
на школском нивоу под називом “Крећем се и мерим”
 У мају ученици 8.б, 8.ц,.8.д и 8.р одељења су радили презентације на тему Научно
стваралаштво Николе Тесле и Михајла Пупина
 У мају ученици седмих разреда израдули су презентацију на тему “Топлотне
појаве”
7. Током наставе на даљину коришћена је Гугл учионица као основна платформа, а
комуникација са одређеним ученицима који нису могли приступити Гугл учионици
одвијала се путем електронске поште, Месенџера, Вајбера и путем писмене пошиљке
коју су ученицима достављали волонтери.
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК : ЕВА ВАРГА
1.
Разреди и одељења у којима наставник предаје: 6.а, 7.а, 8.а.
2.
Стање реализације наставног плана на крају другог полугодишта:
6.а
7.а
8.а

Број планираних часова
72
72
68

Број одржаних часова
71
72
67
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3.

4.

5.

Број одржаних часова допунске, додатне и припремне наставе:
Број часова допунске
Број часова додатне
Број часова припремне
наставе
наставе
наставе
6.а
7.а
2
10
8.а
10
Евидентирани ученици за ИОП и израду педагошког профила:
 Зај Шандор - 6.а ИОП2
 Гал Тереза - 8.а ИОП2
 Зај Јанош - 8.а ИОП2
Просечне оцене по одељењима и број недовољних оцена:
Просечна оцена
Број недовољних оцена
6.а
4,00
7.а
3,94
8.а
2,50
-

6. Ученици који су учествовали на такмичењима из физике:
Одељење

Име ученика

7.а

Нађ Ендре
Шарвари Силард

Општинско такмичење
место
место

Окружно такмичење
-

7. Развој критичког и аналитичког мишљења
На часовима физике се континуално ради на развијању критичког и аналитичког
мишљења и то кроз:
 решавање рачунских задатака и решавање проблема
 израду реферата
 самосталну обраду наставних јединица
8. Током наставе на даљину коришћена је Гоогле Учионица као основна платформа, а
комуникација са одређеним ученицима који нису могли приступити Гоогле Учионици
одвијала се путем електронске поште, месенџера и путем писмене пошиљке коју су
ученицима достављали волонтери.

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ХЕМИЈУ И
БИОЛОГИЈУ
Чланови стручног већа од 1. септембра школске 2019/2020. године су:
Бичкеи Борбала, наставница биологије
Дејан Станкин, наставник биологије и
Светлана Драгин, наставница биологије
Ференц Ержебет, наставница хемије
Молнар Роланд, наставник хемије- председник стручног већа
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Стручно веће се састаје у току школске године, по потреби. Редовно се између чланова
размењују утисци, рађају се идеје, и ради се на отклањању евентуалних проблема.
Ова школска година због пандемије изазване корона вирусом се доста разликовала од
претходних, па се и наставници нашег стручног већа нашли у ситуацији у каквој раније
нису били. Чланови нашег стручног већа су се одлично снашли у таквој ситуацији, и у
јако кратком времену су успоставили контакт са ученицима. Радили смо преко google
classroom платформе (добро се показало код ученика), где смо давали ученицима
задатке, такође су се користиле вајбер групе, месинџер, zoom платформа. Ученици су
добијали тестове и у виду гугл упитника или кахут квизова.
У току школске 2019/20 године остварени су следеће активности:
 У августу је усвојен План рада стручног већа за школску 2019/2020.годину.
 Договорили смо се како ћемо развијати критичко и аналитичко размишљање код
ученика на часовима.
 Извршена је анализа успеха на крају првог тромесечја.
 Евидентирани су ученици са којима се ради допунска, и са којима се ради додатна
настава.
 Чланови нашег стручног већа су активни учесници дешавања везаних за школски
живот.
 Роланд Молнар је члан пројектног тима „Подстицање демократске културе у
школама“.
 Реализовани су разни активности у оквиру пројекта школа за 21. век (Дејан Станкин и
Роланд Молнар су прошли и обуку) у којима су били активни наставници биологије и
хемије.
 Активно учествовање на дечијој недељи, где смо имали шандове за биологију и за
хемију.
 Реализација посете 13. Фестивалу науке у Београду 5.12.2019. године.

 Почетком 2. полугодишта имали смо час упознавања са предшколцима из установе „Лабуд
Пејовић“. (биологија)
 У одељењу 4ц одржан је час упознавања са наставним предметом и наставницом биологије..
Наставна јединица односила се на разлике између дечака и девојчица и промене које се
дешавају у пубертету.
 Наставница Борбала је одржала угледни/огледни час под називом „Болести зависности“.
 Наставници су похађали семинаре организоване од стране школе.
 Наставник Роланд Молнар је присуствовао вебинарима које је организовала издавачка кућа
Клетт.
 За време трајања наставе на даљину избегавало се тестирање и други начини провере знања.
Задаци су били да се направи мапа ума, сажетак градива, илустрација текста из уџбеника
различитим ликовним техникама, да се пронађе на интернету неки садржај, направи предмет у
духу рециклаже од већ искоришћеног и одбаченог материјала, изради хотел за инсекте, направи
тродимензионални модел структуре молекула ДНК, одговори на питања из уџбеника ...
 Оцењивало се формативно и сумативно. Евиденција је вођена у ес-дневнику и педагошком
свескама. Комуникација са ученицима је била свакодневна, отворена и интензивна.

Такмичења у овој школској години су била прекинута због пандемије, и одржано је
само општинско такмичење, али и поред тога ученици наше школе су постигли
запажене резултате и из биологије и из хемије.
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РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ oдржаног 15.марта
2020. год.
ОСВОЈЕНО МЕСТО БРОЈ БОДОВА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
РАЗРЕД
I

90

МИЛАНА ШЕВО

VIII

I

84

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЋ

VII

II

83

ФИЛИП КОВАЧЕВ

VIII

III

81

НАЂА МИШКОВИЋ

VIII

-

74

ЈЕЛЕНА ВЕЛИМИРОВ

VII

-

74

САЊА ВЕЛИМИРОВ

VII

-

51

ИВАНА РАДАКОВИЋ

VII

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ХЕМИЈЕ oдржаног 1.марта 2020. год.
ОСВОЈЕНО МЕСТО БРОЈ БОДОВА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
РАЗРЕД
I

67

МИЛАНА ШЕВО

VIII

I

64

МИЛОШ ВУЛЕТА

VIII

I

94

УРОШ КОРУГА

VII

I

85,5

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЋ

VII

II

82,5

ФИЛИП БАСАРИЋ

VII

65,5

ЛЕА ГАГИЋ

VII

54,5

ОГЊЕН СПАЈИЋ

VII

54

МАРКО ДАДИЋ

VII

43

АДРИАН СЕЛ

VII

42

НАТАША КНЕЖЕВИЋ

VII

22

МАТЕ ЖИВКОВИЋ

VII
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2.

12
15
11

Просечна оцена
одељења
крају
на
полугодишта

Бр. одржаних часова
додатне наставе

3
5
2

1.

Бр. одржаних часова
допунске наставе

70/72
70/72
68/72

Просечна оцена
одељења
крају
на
полугодишта

Бр. одржаних часова
редовне наставе

5б
5ц
6б

Бр. одржаних часова
припремне наставе

Разред и одељење

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И УСПЕХ НА КРАЈУ 2. ПОЛУГОДИШТА шк. 2019/20. г.
Биологија- наставница Светлана Драгин

4,57
3,86
3,48

4,67
3,86
3,90

Бр. одржаних часова
редовне наставе
Бр. одржаних часова
допунске наставе
Бр. одржаних часова
додатне наставе
Бр. одржаних часова
припремне наставе

Просечна оцена
одељења
крају
на
полугодишта

Бр. одржаних часова
редовне наставе
Бр. одржаних часова
допунске наставе
Бр. одржаних часова
додатне наставе
Бр. одржаних часова
припремне наставе

Просечна оцена
одељења
крају
на
полугодишта

5
6
15
18
16
/
/
17
/
21
19
12
20
/
8+8
8 +9

5д
5р
6р
7р
8б
8р
70
70
70
70
68
68
3
4
1
2
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
10
10
4,10
4,10
3,50
2,90
3,62
4,27
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2.

Разред и одељење

69/72
72/72
73/72
73/72
71/72
69/68
69/68

5а
6а
7а
8а

67
68
68
64

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
10

4,71
4,14
4,71
3,50
2.

Разред и одељење

6ц
6д
7б
7ц
7д
8ц
8д
4,06
3,50
3,58
2,74
2,86
4,12
2,81

Биологија- наставник Дејан Станкин

Биологија-наставница Борбала Бичкеи
4,28
4,14
4,00
3,13
3,14
4,30
3,29

Разред и одељење

Бр. одржаних часова
редовне наставе

Бр. одржаних часова
допунске наставе

Бр. одржаних часова
додатне наставе

Бр. одржаних часова
припремне наставе

Просечна оцена
одељења
крају
на
полугодишта

2.

Хемија- наставница Ержебет Ференц

7а
8а

69
64

/
/

10
/

/
10

4,42
3,00

Бр. одржаних часова
редовне наставе

Бр. одржаних часова
допунске наставе

Бр. одржаних часова
додатне наставе

Бр. одржаних часова
припремне наставе

Просечна оцена
одељења
крају
на
полугодишта

Просечна оцена
одељења
крају
на
полугодишта

2.

Разред и одељење

1.

Хемија- наставник Роланд Молнар

7б
7ц
7д
7р
8б
8ц
8д
8р

69
69
70
70
68
67
67
68

2
2
2
/
7
7
7
/

14
/
14
/
10
26
/
/

/
/
/
/
10
10
10
10

4,42
3,26
3,77
2,70
2,48
4,19
2,86
2,91

4,54
3,39
3,68
2,80
3,00
4,50
3,43
3,18

Ученици су се пријавили у великом броју за похађање припремне наставе за завршни
испит, али нису се сви ученици појавили на припремама. Јако велики број припремних
часова је одржано у периоду 3.6.- 15.6. 2020. године.
председник стручног већа
Роланд Молнар

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА
ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Стручно веће чине наставници техничког и информатичког образовања основне
школе “Здравко Гложански”, у следећем саставу:
1. Тибор Бало (председник)
2. Стеван Спајић (члан)
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3. Душко Бојић (члан)
4. Сервето Пецин (члан)
Након опсежне анализе досадашњег обрађеног градива (дневник, разговор, поређења)
дошло се до закључка да су наставници испоштовали план и програм, није дошло до
губитка часова (наставници су редовно одржавали наставу). Часови изгубљени због
ванредног распуста у фебруару реализовни су сажимањем градива у оквиру наставне
теме ''Модули'' за коју је предвиђено 16. часова, а која је реализована за 14. часова.Од
16. марта због ванредног стања настава је држана на даљину ( помоћу гугл учионоце),
сви ученици су били укључени у наставу, реализовани су практични радови који су
предвиђени планом и програмом.
Донета је једногласна одлука да се план и програм рада усвоји (глобални и оперативни
план рада за технику и технологију, пети, шести и осми разред за школску 2020/2021.
годину је урађен према Службеном гласнику Републике Србије), пошто нема никаквих
измена у односу на школску 2019/2020. годину (постоје неке ситнице које је потребно
дорадити – одређивање термина одржавања иницијалних тестова; стандарди за предмет
још нису усвојени, тако да ће се у плану и програму само наћи предлози стандарда од
стране ЗУОВ-а). План и програм за седми разред је измењен и овај план и програм је
усвојен (урађен према Службеном гласнику Републике Србије). План и програм ће се
предати директору школе у предвиђеном термину.
Наставници су сагласни како настава треба да буде пројектно оријентисана, повезана
са другим предметима, да изазове буђење предузетничког духа код ученика и да је нови
концепт наставе постављен на савременим наставним основама.
Крајем августа ће се актив поново састати и тада ће се постићи договор око поделе
учионица (кабинет за техничко/информатички кабинет), када се буде тачно знало када
ће и који наставници имати преклапање часова.

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИСТОРИЈУ И
ГЕОГРАФИЈУ
Одржано је три састанка у септембру,новембру и марту
Септембар /октобар
Анализирали смо опремљеност учионица наставним средствима и договорили се
следеће. Ситуација са наставним средствима је боља у односу на предходну годину. И
даље недостају историјске карте, али тај недостатак наставници надомештавају
употребом карата са интернета и уз помоћ пројектора или телевизора.
Извршена је анализа адаптације ученика петих разреда на нове предмете. Ученици су
лепо прихватили историју и географију као и предметне наставнике.
У октобру је организована допунска настава из историје. Такође смо разговарали о
критеријумима оцењивања и дошли до закључка да не треба правити никакве додатне
скале ,него је сасвим довољно пратити стандарде и исходе (у петом и шестом разреду)
Новембар/ децембар
Анализирали смо успех на крају првог класификационог периода.Издвојили смо
уценике који слабије напредују и направили план подршке за њих.У другом
полугодишту за ученике осмих разреда организовати припремну наставу за завршни
испит
Фебруар/март
Пошто су ове године наставници историје у осмом разреду организовали блок наставу
историје, анализиран је овај начин рада. Закључено је да су ученици задовољни овим
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начином, часови су им занимљивији, ученици су ангажованији и активнији на
часовима, а различити типови задатака им омогућавају да другачије приступају процесу
учења и рада.
Извршен је избор уџбеника за седми разред наредне школске године.
Одржана су општинска такмичења и ученици су из оба предмета били успешни и
пласирали се на окружна такмичења. Због преласка на онлајн наставу окружна и
републичка такмичења ове године нису организована.
Организована је и онлајн припремна настава за завршни испит.

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА
МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Координатор:Тијана Грујић и стручно веће: Емилија Качић,Уна Ћирић и Маус Оливија
Након састанка стручног актива (26.6.2020.) на којем је урађена анализа
урађеног.Направили смо кратку ретроспективу погледавши планиране и одрађене
активности које смо кориговали и изоставили планиране конкурсе,такмичења и
свечаности које би се одиграле у овој школској години на територији наше
општине,али због ванредне ситуације преобликовали смо градиво,сажели и
прилагодили он лајан настави.
Прво полугодиште је прошло у конкурсним темама везаним за дечију недељу када су се
радови презентовали у холу позоришта.Такође су рађени портрети бака и дека и
приказани су на тргу нашег града.Конкурсни задаци вазни за Железницу
Србије.Светосавски ликовни конкурс „Омиљени предмет „ Ученици А разреда су
учествовали на ликовном конкурсу који је расписала ТВ Панон..Похваљени су.
Школски хор је учествовао за отварање и затаварање Дечије недеље као и за
Светосавску прославу.Организован је музички квиз,радионица и караоке када су се и
нижа одељења придружила.
16.марта је почело ванредно стање и настава се одвија преко интернета.
Од тада је комуникација путем маила и ученици су добијали периодично сваке две
недеље одређене задатке да их код куће ураде.Тематски се пратио наставни план,а
разноврсност је у томе што су се мењали материјали и технике за рад у зависности од
задатака.Самим тим су пристигли сјајни ученички радови у виду фотографија.
Из музичке културе ученици су добијали одређени музички садржај да слушају,
и на основу тога дали су одговоре на одређена питања у тест форми.
Рађене су припреме за пријемни испит у уметничку школу. Ученик 8.ц разреда Молнар
Марко је положио пријемни испит из цртања,сликања и вајања у Средњој уметничкој
школи “Богдан Шупут” у Новом Саду.
Координатор Тијана Грујић
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО И
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
АВГУСТ 2019.
27.08.
Актив са темом састављања планова са посебним освртом на нови предмет за седмаке и
састављање плана и програма
Селекција ученика за Трке улицама града
10.08. Трке улицама града
СЕПТЕМБАР
Селексија фудбалске екипе
Уигравање фудбалске екипе
ОКТОБАР
10.10. Састављање и организација радионица за Дечију недељу
11.10. Селекција и припрема екипе за школско првенство у кошарци, дечаци
14.10. Селекција и припрема екипе за школско првенство у кошарци, девојчице
15.10. Уигравање екипа за школско првенство у кошарци, дечаци
18.10. Уигравање екипе за школско првенство у кошарци, девојчице
Уигравање екипа у Радучевићу
21.10. Општинско првенство у кошарци (прво место, дечаци и девојчице)
Уигравање екипе за фудбал
НОВЕМБАР
07.11. Припреме екипе за окружно првенство кошарка, дечаци
08.11. Припреме екипе за окружно првенство кошарка, девојчице
13.11. Окружно првенство девојчице – Нови Сад
14.11.. Окружно првенство дечаци – Нови Сад
25.11. Општинско првенство фудбал, дечаци прво место, девојчице друго место
28.11. Међуокружно пливање – Нови Сад
ДЕЦЕМБАР
10.12. Окружно првенство , дечаци треће место
220.12.Састанак за састављање предлога за унапређење просторног уређења
свлачионица
ЈАНУАР 2020.
16.01. Селекција одбојка дечаци и девојчице
17.1. Селекција и припрема екипе одбојка, дечаци и девојчице
20.01. Селекција и припрема за општинско првенство у одбојци
21.01. Општинско првенство у одбојци (дечаци прво место, девојчице прво место)
23.01. Уигравање екипе одбојак за међуокружно првенство, девојчице
29.01. Светосавски турнир (дечаци прво место)
ФЕБРУАР
04.02. Уигравање одбојка, девојчице
28.02. Уигравање женске одбојкашке екипе, дечаци и девојчице
29.02. Припреме гимнастика
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28.02. Општинско првенство у кошарци (дечаци прво место, дечаци
Радичевић, девојчице друго место Радичевић)

треће место

МАРТ
01.03. Селекција за првенство гимнастика, дечаци и девојчице
МАЈ
28.05. Састанак поводом Спортисте генерације
Актив наставника физичког и здравственог васпитања
Зоран Софреновић
Атила Тот Каша
Маринко Момчичевић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и тимова. У школској
2019/2020.године чланови су били:
Лидија Стојшић, директор
Радена Николић
Савка Сегединац, педагог
Ела Катаи Кучера
Алиса Бајић
Виолета Попов
Маргарита Берчек, психолог
Душко Бојић
Роланд Молнар
Милена Гмијовић
Тијана Грујић
Изабела Шормаз
Слађана Пантовић
Драгана Зорић

руководилац
помоћник директора и координаторТима за обезбеђење
квалитета и развоја установе
координатор Стручног актива за развој школског програма и
Стручног актива за развојно планирање
координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
координатор Тима за самовредновање
координатор Тима за професионални развој
координатор Тима за инклузивно образовање и ЦОП тима
координатор Тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
координатор Тима за професионалну оријентацију
координатор Креативног тима
координатор Тима за маркетинг и школски сајт
координатор Монтесори тима
председник Стручног већа разредне наставе
представник одељенских већа виших разреда

Педагошким колегијумом председавао је директор школе, односно помоћник
директора. Разматра су питања везана за организацију наставе, унапређење образовноваспитног рада и остваривања плана и програма.
На почетку школске године донет је Годишњи програм рада. Током првог
полугодишта реализоване су све планиране активности. Неке од њих су: организација
образовно-васпитног рада, анализа уписа у 1.разред, усвајање ИОП-а, планирање
стручног усавршавања, анализа успеха и дисциплине и друге.
Почетком 2.полугодишта је анализиран рад тимова и стручних актива, као и
реализација наставних планова.
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По проглашењу ванредног стања и преласку на наставу на даљину, Педагошки
колегијум се није састајао, али су директор, помоћник директора и стручни сарадници,
контактом са свим осталим члановима колегијума, својим активностима испратили
Годишњи програм. Све планиране активности су реализоване у мањој или већој мери,
што је зависило од спољашњих фактора, односно епидемиолошке ситуације.

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Током године у школи су деловали педагог школе, психолог и библиотекар.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА
ПЛАНИРАЊЕ,
ПРОГРАМИРАЊЕ,
ОРГАНИЗАЦИЈА
ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
Педагог је учествовала у изради Годишњег плана рада школе, Извештаја о раду школе
за претходну школску годину и Школског програма . Учествовала у организацији
васпитно образовног рада током школске године. У оквиру ГПРШ налази се план рада
педагога по областима рада и временска динамика рада. Вођен је дневник рада
стручног сарадника.
Као координатор тима за школско развојно планирање, педагог је планирала
реализацију развојног плана за текућу школску годину и учествовала у изради акционог
плана рада за школско развојно планирање.Такође, као члан пројектног тима у два
пројекта- ЦОП пројекат и Подстицање демократске културе у школама дала пуни
допринос у реализацији бројних активности за ученике и наставнике.
Успех ученика, као и њихово владање, праћени су на крају сваког класификационог
периода.Урађена је анализа успеха која је презентована на седницама наставничког
већа и другим стручним органима.
Учествовала у изради годишњих и месечних планова наставника и стручних сарадника.
Учествовала у формирању одељења првог и петог разреда, као и распоређивању
новопридошлих ученика. Учествовала у планирању и реализацији културних
манифестација у сарадњи са другим тимовима и комисијама. Као координатор и члан
више тимова и комисија, планирала и организовала састанке на основу којих је писала
извештаје.
Педагог је предлагала и помагала увођење иновација у настави, ради осавремењивања
наставе и бољег постигнућа ученика. У том смислу кориштена су искуства са
дводневног семинара „ Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања
квалитета рада установе“
Иницирала индивидуализовану и диференцирану наставу, као и усклађивање
програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика.
Пружала помоћ наставницима у прављењу планова свих активности у школи.
 ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Педагог је систематски пратила и вредновала васпитно-образовни рад у току године.
Педагог је пратила реализацију и редовну наставу појединих наставних предмета путем
увида у дневнике рада, као и посетом појединих наставних часова и у разредној и
предметној настави као и анализом допунске и додатне наставе и слободних
активности (секција). Пратила и вредновала иновативне активности у настави, успех
ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, пробном и завршном испиту за
упис у средњу школу. Пратила реалзацију ИОП-а и његову ревизију. Пратила и
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вредновала успех ученика, као и њихов неуспех, а у вези са тим пратила оцењивање
према Правилнику о оцењивању, давала одређене сугестије и смернице за овај вид
рада. Такође, педагог је презентовала истраживање тима за самовредновање из области
подршке ученицима.
У време пандемије вируса Корона, када је настава одржавана онлајн, педагог је
електронским путем преатила рад наставника, пружала помоћ и свакодневно
сарађивала са наставницима, ученицима и родитељима у вези свих недоумица новог
начина рада.Такође, пратила је евидентирање часова у ес дневнику предметних
наставника и учитеља, као и евидентирање напредовања ученика кроз формативно
оцењивање,радила анализу пробног онлајн завршног испита.
 РАД СА НАСТАВНИЦИМА
На почетку школске године, педагог је сарађивала са нставницима при изради
Школских програма од првог до осмог разреда и посебних делова у Школском
програму, глобалних и оперативних планова, допунске и додатне наставе, секција,
ваннаставних активности. Помагала у
имплементацији образовних стандарда и исхода учења, поготову у првом и петом
разреду. Посећивала је часове редовне наставе, угледне часове, часове приправника.(
посећено је 10 угледних часова и 18 часова у разредној и предметној настави – после
посећених разговора обављен је разговор са наставницима и анализиран час на ОВ.)
У сарадњи са разредним старешинама и тимом за ПО рађено је на професионалној
оријентацији ученика, ради лакше одлуке при избору средње школе.( одржаване су по
две радионице месечно за ученике 7 и 8 разреда из приручника за професионалну
оријентацију, а такође педагог и психолог су са ученицима радили радионице на тему „
Куда даље“. У оквиру ЦОП пројекта сам држала радионице ПО за ученике којима је
била потребна посебна додатна подршка, сарађивала са њиховим родитељима око
избора занимања за ученике.
Пружала помоћ наставницима у примени различитих техника, иновација и поступака
самоевалуације, као и помоћ приправницима у процесу увођења у посао. Пружала
помоћ разредним старешинама, наставницима који имају ученике са посебним
потребама и усклађивање програмских захтева са индивидуалним карактеристикама
ученика, посећивала часове одељенског старешине и држала предавања на разне теме(
мотивација за учење, понашање ученика, адаптација на нову средину код ученика петог
разреда, методе успешног учења, радионице на тему превенције насиља...). Помагала
наставницима око вођења педагошке документације наставника и ученика ; мотивисала
на праћење и вођење евиденције реализације свих активности у школи, сходно
тимовима и комисијама и упућивала на информисаност свих дешавања у школи.
Упућивала наставнике на педагошку литературу и стручно усавршавање ради
осавремењивања наставног процеса. Подсећала на нове Правилнике, Стандарде
квалитета рада у школи, Закон о основној школи... У сарадњи са тимом за стручно
усавршавање, подсећала на стручна усавршавања у школи и ван школе.
 РАД СА УЧЕНИЦИМА
Педагог је учествовала у формирању одељења првог разреда, распоређивању ученика
који су поновили разред и новопридошлих ученика. Током школске године , пратила
напредовање, адаптацију новопридошлих ученика и ученика из издвојених одељења,
као и понашање ученика на часовима у школи. У складу са тим предлагала одређене
мере решења. Помагала ученицима у развијању радних навика и мотивисању за учење.
Водила саветодавно индивидуалне разговоре и предавања на часовима одељенског
старешине. Радила на развијању позитивне климе у одељењу и спроводила
истраживања (социометријски тест). Откривала узроке неуспеха и предлагала мере за
њихово отклањање. Континуирано пратила оптерећеност ученика, али се мало урадило
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на њиховом смањењу, због потребе и тражења да се испуне све форме, задаци и циљеви
дати Законом, Правилницима.Обављала саветодавни рад са ученицима у зависности од
проблема: дисциплина, учење , лични проблеми.
Пружала помоћ и подршку ученицима, као и њиховом координатору у раду Ученичког
парламента. Рад на професионалној оријентацији током школске године, помоћ у
најбољем одабиру средње школе (реализација радионица- ГИЗ, тестирање психолога,
презентација средњих школа, отворена врата средњих школа...). Пратила ученике са
сметњама у развоју и њихов напредак по ИОП-у, као и ученике са посебним
способностима- талентоване ученике.
 РАД СА РОДИТЕЉИМА
Педагог је прикупила податке и информације које су значајне за упознавање и праћење
развоја ученика. Водила индивидуалне разговоре са родитељима и пружала помоћ у
побољшању успеха ученика, понашања у школи, осмишљавању слободног времена код
куће. Водила разговоре са родитељима и указивала на значај хигијене њихове деце и
укључивала друге установе у решавање поменутог проблема. Обављала индивидуалне
разговоре са родитељима чија деца нису долазила редовно у школу и укључивао
Центар за социјални рад и Општину града Бечеј. Утицала на пратиципацију родитеља у
животу и раду школе. Пружала помоћ родитељима у раду са децом у професионалној
оријентацији, као и проблемима у развоју. Упознавала родитеље са важећим законима,
протоколима о заштити деце од занемаривања и злостављања и другим документима од
значаја за правилан развој ученика.(одржана 3 родитељска састанка у нижим и 3 у
вишим разредима)са различитим темама: Васпитни стилови у породици и утицај на
понашање деце, Сарадња породице и школе, Електронско насиље, Прелазак са разредне
предметну наставу. На савету родитеља и Школском одбору држана презентација о
успеху ученика на полугодишту и крају школске године.
 РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
Педагог је свакодневно сарађивала са директором школе и радила на заједничком
планирању активности, анализа и извештаја о раду школе, јачању наставничких и
личних компетенција. Заједнички су подстицли рад тимова и комисија, писање
извештаја на крају школске године, проналазили најефикасније начине унапређивања
вођења педагошке документације у школи. Заједнички спроводили општинска
такмичење , пробни завршни тест и завршни тест за упис у средњу школу. Заједнички
деловали у циљу побољшања успеха ученика и понашања у школи. Свакодневна
сарадња у циљу унапређивања наставног процеса и васпитно образовног рада.
Рад са стручним сарадницима-психологом,медијатекаром и библиотекаром у изради
глобалних и месечних планова, писање дневника стручних сарадника, формирање
портфолиа стручних сарадника, праћење и реализација свих активности везаних за
живот и рад школе, сходно тимовима и комисијама, праћење стручног усавршавања у
установи и ван ње и учествовање на истом, као и извештаја о раду стручних сарадника.
Педагог и психолог су заједнички учествовали у решавању појединих дисциплинских
проблема и саветодавном раду ученика, као и у реализацији пројектних активности у
оквиру Цоп пројекта и пројекта подстицање демократске културе у школама.
 РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Педагог је током школске године редовно учествовао на Наставничком већу,
Одељенским већима, педагошком колегијуму ,Савету родитеља, Школском одбору, у
раду тим ШРПа чији је координатор, у раду тима за самовредновање и ПО и тиму за
ИО , дала допринос у реализацији два пројекта – ЦОП и подстицање демократске
културе у школама као члан најужег тима. Као члан тима , доприносила је успешности
рада тимова давањем сугестија, мишљења и предлога за унапређење рада школе. Када
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је било потребно, учествовала је у активу млађих разреда, стручним већима по
предметима и давала мере за унапређење рада.
 САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Током школске године педагог је сарађивао са Школском управом- Нови Сад о свим
питањима значајним за васпитно образовни рад; Домом здравља из Бечеја, Центром за
социјални рад, свим школама на територији општине Бечеј, МУПом Бечеј,
предшколском установом ,, Лабуд Пејовић,, из Бечеја.
 ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
Педагог је на почетку школске године направила свој Годишњи план рада на основу
Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника, а на основу њега и
месечне планове рада педагога. Водила је Дневник рада у току дана, на основу
недељног и дневног планирања рада са ученицима, наставницима и родитељима.
Прикупљала податке о ученицима и чувала материјал који садржи личне податке о
њима.
Педагог се стручно усавршавала у установи и ван установе, пратила стручну
литературу, значајне промене за образовање и васпитање на интернету, похађала
акредитоване семинаре размењивао искуства са другим педагозима, психолозима,
логопедима( ШОСО ,, Братство “– Бечеј )

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
По годишњем глобалном програму рада психолога школе битна планирана
подручја рада су реализована. У току школске године је психолог школе била
ангажована на разним подручјима рада који су захтевали максимално знање, личну и
професионалну компетенцију и време.
Годишњи програм рада психолога је сачињен од послова сврстаних у 9
група/области рада (на основу Правилника о програму свих облика рада стручних
сарадника „Сл. Гласник РС“ бр. 5/2012. од 19. јуна 2012. године) са оријентационим
временом реализације на годишњем нивоу. Овим програмом су сва подручја рада
школског психолога покривена, а оријентационо време реализације адекватно
планирано и већином и реализовано по плану. Психолог се у свом раду ослањала на
постојеће законске прописе и на начела струке, посебно на Кодекс етике психолога.
План и програм рада психолога је увелико остварен, постоје писани трагови о
реализацији планираних послова из свих подручја рада у виду извештаја, табеларних
евиденција и прегледа рада по областима и других продуката рада психолога.
У оквиру области Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и
реализација истог узела је учешће у изради одређених делова Школског програма,
Годишњег плана рада школе, као и Извештаја за протеклу школску годину, ангажовала
се у изради планова и програма васпитног рада с ученицима, рада с ученицима који
имају проблема у учењу, понашању и развоју, инклузивног образовања, професионалне
оријентације, плана уписних активности, израде акционог плана школског развојног
плана у вези ИО везаног за текућу школску годину, програма превенције
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, плана рада Ученичког
парламента, спремала материјал везан за Ученички парламент и инклузију (посебно је
била ангажована на изради индивидуалних образовних планова). Припремила је и план
сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја, као и план посете
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часовима. У току 1. полугодишта је израдила акциони план пројекта „Заједно ка
средњој школи –
- подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу“
за школску 2019/2020. годину, као и акциони план пројекта „Квалитетно образовање за
све“ за календарску 2020. годину. Исто у току 1. полугодишта написала је предлог
пројекта „Лепота различитости“ у области интеркултуралности заједно са једном
основном школом из Суботице. У свим плановима се посебно водило рачуна о
одрживости квалитета оцене 4 у оквиру претходне екстерне евалуације.
Област Праћење и вредновање образовно-васпитног рада је посвећена процесу
самоевалуације првенствено сопственог, али и рада посебно учитеља и наставника који
имају у свом одељењу ученике са сметњама у развоју, инвалидитетом или тешкоћама у
учењу. Посебно је праћен образовно-васпитни рад кроз планиране посете часовима, у
оквиру којег је у 1. полугодишту посећено 18, а у другом до проглашења ванредног
стања 7 часова. Психолог је пратила реализацију плана и програма образовноваспитног рада и предлагала је мере за побољшање ефикасности, економичности и
успешности установе у задовољавању образовних и развојних потреба ученика,
пратила је и подстицала напредовање ученика у развоју и учењу, и вредновању
остварености општих и посебних стандарда постигнућа спровођењем квалитативних
анализа постигнућа ученика, учествовала је у праћењу и вредновању ефеката
иновативних активности и пројеката, пратила је постигнућа ученика и адаптацију
ученика посебно 1. и 5. разреда. У овој области посебно је била задужена за праћење
рада учитељице 1.а одељења на основу решења директора, као и рада наставнице
биологије на мађарском наставном језику (за обе наставнице је написано мишљење о
раду, односно дате су препоруке за унапређивање сопственог рада). Извештај о свим
посећеним часовима је састављен у сарадњи са педагогом на полугодишту.
Кроз послове у оквиру области рада Рад са наставницима психолог је пружала
помоћ одељењским старешинама у планирању и реализацији васпитног рада, решавању
проблема у одељењима, саветодавно је радила са наставницима који су наилазили на
тешкоће у одржавању радне дисциплине на часу, помагала је наставницима у циљу
побољшања успеха ученика кроз уважавање индивидуалних карактеристика ученика и
уједначавање критеријума оцењивања. Посебан саветодавни рад је пружала
наставницима у вези инклузије, а континуирана сарадња је постојала са наставницима у
чијим одељењима имамо ученике који се образују по индивидуалном образовном плану
(развијање педагошких профила и индивидуалних образовних планова коришћењем
резултата сопствених психолошких процена и психолошких процена добијених из
других установа), као и где је потребно спровести појачан васпитни рад (израда
индивидуалних планова заштите и реализација истих). Оснаживала је наставнике за рад
са ученицима из осетљивих друштвених група кроз упознавање са карактеристикама
тих ученика, развијање флексибилног става према културним разликама и развијање
интеркултуралне осетљивости и предлагала је поступке који доприносе њиховом
развоју (посебно кроз пројекат у области транзиције и кроз израду планове праћења тих
ученика у 5. и 6 разреда, односно кроз израду и реализацију планова транзиције за
ученике 7. и 8. разреда). Пружала је подршку наставницима у планирању и реализацији
непосредног образовно-васпитног рада са ученицима, а нарочито у области
прилагођавања рада образовно-васпитним потребама ученика; избора и примене
различитих техника учења; ефикасног управљања процесом учења; избора поступака
посматрања и праћења напредовања и вредновања ученичких постигнућа; стварања
подстицајне атмосфере на часу; развијања конструктивне комуникације и демократских
односа у одељењу. Такође, пружала је подршку јачању наставничких компетенција у
областима: комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема,
подршка развоју личности ученика, подучавање и учење, организација средине и
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дидактичког материјала. Пружала је подршку наставницима у формирању и вођењу
ученичког колектива, указивала на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних
односа у одељењским заједницама и предлагала мере за њихово превазилажење.
Мотивисала је наставнике, посебно одељењске старешине да препознају способности,
интересовања и склоности ученика које су у функцији развоја професионалне каријере
ученика.Није изостала ни подршка наставницима у раду са родитељима, односно
старатељима. Посебан дорпинос је дала овој области кроз оснаживање наставника за
тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз
координацију активности 4 тима у школи. У превентивном и интервентном раду
посебно на релацији потешкоћа међу ученицима, односно наставник-ученик, а такође и
у оквиру саветодавног рада посећивани су наставни часови, а психолог је била
задужена у току године за посете часовима одељењских старешина на мађарском
наставном језику, као и одељењима 5. и 7. разреда. Посебно се ангажовала у сарадњи са
одељењским старешином 1.а одељења, због специфичности састава одељења. Такође,
психолог се континуирано ангажовала на очувању 1.а одељења (посебно што је
допринела отварању тог одељења на почетку школске године) и креирању позитивне
атмосфере међу децом, као и на очувању свих мађарских одељења обезбеђивањем свих
услова редовног похађања наставе (контакт са родитељима, кућне посете, школски
прибор, уџбеници, ужина, ручак, превоз, допунска настава итд.).
Посебан квалитет у раду психолог је остваривала у оквиру области Рад са
ученицима. Да би психолог могао ефикасно да спроведе непосредни рад са ученицима
неопходна је била стална сарадња са другим учесницима школског живота (сам ученик,
други ученици, наставници, родитељи, педагог, директор) који су је благовремено
обавештавали о новонасталим променама због којих се појављује потреба за
непосредним радом психолога са учеником.
Континуирано је радила на идентификовању деце којој је потребна подршка у
процесу васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације
индивидуализованог приступа у раду са децом. Испитивала је опште и посебне
способности, особине личности, когнитивни стил, мотивацију за школско учење,
групну динамику и статус појединца у групи у 2 одељења. Пружала је саветодавно-инструктивни рад ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и
социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања и проблеме понашања. Укупно је 23 нова
ученика (не рачунајући инцидентне случајеве у току свакодневног рада) пријављено
психологу за праћење, разговор и саветодавни рад (посебно и са одређеним
родитељима, како од стране родитеља, наставника, а и ученика), а поред тога је још
неколико ученика праћено од претходне године, са којима је било неопходно наставити
рад у форми редовног виђања или повременог саветовања. Пружала је, такође, подршку
ученицима који се школују по индивидуализацији и индивидуалном образовном плану,
као и ученицима из осетљивих друштвених група. Трудила се да идентификује ученике
са изузетним способностима. Учествовала је у појачаном васпитном раду за 2 ученика
школе који су вршили повреду правила понашања у школи, затим са онима који су
неоправдано изостајали са наставе, односно који су својим понашањем угрожавали
друге у остваривању њихових права.
Ова област је специфична, јер се огледала у реализацији послова који су
започињали преузимањем спискова будућих првака и учешћем у Дану отворених врата
са родитељима и децом из вртића. Ученици су праћени континуирано од уласка први
пут у школу. Психолог је координирала уписним активностима: обавештавала је
родитеље о термину уписа и достави потребне документације у стручној служби школе,
успоставила је функционалну сарадњу са предшколском установом, припремила је
документацију и потребан материјал за процену спремности за полазак у школи,
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вршила је испитивање деце уписане у школу на матерњем језику детета, обавила је
индивидуалне разговоре са родитељима након процене, утврђивала је евентуалну
потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за
образовање, формирала је одељења 1. разреда, разменила информације о деци са
учитељима, учествовала је у свечаном пријему првака.
У оквиру професионалне оријентације рађене су психолошке радионице,
тестирање професионалних интересовања и разне пројективне технике, а вођени су
индивидуални саветодавни разговори посебно са идентификованим ученицима из 7. и
8. разреда преко пројекта који се тиче транзиције.
Посебну подршку је пружила ученичком активизму и партиципацији у
школском животу кроз вођење Ученичког парламента, где су ученици оснажени
протекле школске године да и сами организују одређене активности. Такође, велики
допринос је давала превенцији кроз вођење форум театра. Саветодавни рад се одвијао и
преко друштвених мрежа и у току 1. полугодишта.
Ове школске године психолог предаје Грађанско васпитање ученицима виших
одељења на мађарском наставном језику у једној групи (16 ученика). У оквиру тих
часова је посећен са ученицима Дом здравља „Бечеј“ Бечеј, као и Предшколска
установа „Лабуд Пејовић“.
Сарадња са родитељима се реализовала кроз реализацију тема на родитељским
састанцима и кроз саветодавни рад са родитељима чија деца имају различите тешкоће у
развоју, учењу и понашању (прикупљала је податке од родитеља, односно старатеља
који су од значаја за упознавање ученика и праћење његовог развоја). Психолог је
пружала индивидуалну и групну подршку јачању родитељских васпитних
компетенција, нарочито информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце
у оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког образовања
родитеља. Саветодавно је радила и усмеравала родитеље чија су деца вршила повреду
правила понашања у школи. Посебно је континуирано сарађивала са родитељима на
пружању подршке ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану.
Оснаживала је родитеља, односно старатеље да препознају карактеристике своје деце
које указују на њихове изузетне способности и сарађивала са њима на пружању
подршке у проналажењу различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог
општег и професионалног развоја. Сарадња са Саветом родитеља је била интензивна у
оквиру пројекта о интеркултуралности, где је психолог одржала интерну обуку
родитељима, заједно са представницима деце и наставника, који су потом требали
заједно са одељењским старешинама едуковати остале родитеље у одељењу који
похађа њихово дете на родитељским састанцима, али је то изостало због ванредног
стања. У оквиру пројекта демократизације је подстицала развој партиципације
родитеља и стварање услова за њихово учешће у различитим сегментима школског
живота и ваннаставних активности.
У области Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким
асистентом и пратиоцем ученика се посебно ангажовала на припреми докумената
установе, прегледа, извештаја и анализа, као и у организовању трибина, предавања,
радионица и реализацији 3 пројекта школе. Сарађивала је са 3 лична пратиоца и
усаглашавала ангажовање професора разредне наставе на пословима педагошке
асистенције. Свака област је захтевала интензивну сарадњу првенствено са педагогом
школе, тако да је постојала свакодневна размена, планирање и усаглашавање
заједничких послова, а сарадња је била квалитетна.
Рад у стручним органима и тимовима је био захтеван. Психолог је
координатор тима за унклузивно образовање, координатор Ученичког парламента, води
Форум театар, а такође је члан следећих тимова: тим за заштиту од дискриминације,
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насиља, злостављања и занемаривања, тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе, тим за професионалну оријентацију, тим за професионални развој. Такође је
члан Педагошког колегијума, као и више тимова за пружање додатне подршке
ученицима, односно индивидуалних планова заштите. Континуирано је присуствовала
седницама Наставничког већа и одељењских већа у одељењима на мађарском
наставном језику.
Посебну специфичност целој школског години у раду психолога је
представљала управо реализација пројеката. У току целе године је била координатор 3
пројектна тима у оквиру пројеката Центра за образовне политике, Савета Европе и
Националне асоцијације родитеља и наставника Србије.
У оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ као наставак пројекта
„Подстицање демократске културе у школама у Србији“ који финансира Европа унија и
Савет Европе на почетку школске године је саставила школски акциони план за 1.
полугодиште на основу плана одрживости од прошле школске године, а потом за 2020.
годину, који је представљен на наставничком већу и припремила је документацију за
извештаје у оквиру пројекта. У оквиру пројекта је реализовано прегршт активности које
је координирала психолог школе. Огроман посао је представљало менторство ОШ
„Соња Маринковић“ из Новог Сада и ОШ „Моша Пијаде“ из Дебељаче – у јануару
2020. године је реализовна обука пројектних тимова из те 2 школе од стране психолога
школе, потом је пружана подршка тим школама у изради и реализацији сопствених
акционих планова, праћена је реализација истих до проглашења ванредног стања.
У оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи - Подршка деци из осетљивих
група у преласку у средњу школу“ који се реализује преко Центра за образовне
политике из Београда финансираног од стране Песталоци фондације из Швајцарске
активности су почеле обуком за примену инструмената за идентификацију ученика из
осетљивих група и процену стандарда постигнућа из матерњег језика и математике, да
би се у септембру психолог посебно ангажовала на изради плана активности за целу
школску годину и буџета за период октобар-децембар 2019. године. Полугодишњи
извештај је састављен на крају 2019. године и психолог је израдила буџет пројекта за
календарску 2020. годину, а на крају године годишљи извештај. Реализација активности
у оквиру овог пројекта је захтевала огромно ангажовање психолога: састанци
пројектног тима, са одељењским старешинама и наставницима матерњег језика и
математике, месечни састанци са спољним сарадником из Београда у школи, а успут
континуиран контакт са истим преко порука и електронске поште, израда планова
транзиције, праћење њихове реализације и евалуација истих, радионице и
индивидуални рад са ученицима у оквиру професионалне оријентације, контакти са
родитељима, посете средњим школама нако укидања ванредног стања, прикупљање
извештаја, куповина и координација потрошње средстава, писање годишњих извештаја.
У оквиру пројекта „Лепота различитости“ подржаног од стране Националне
асоцијације родитеља и наставника Србије и ЦОП психолог је реализовала
хоризонтално подучавање на тему интеркултуралности за наставни кадар, Савет
родитеља и Ученички парламент везано за интеркултуралност, координисала је
почетним одржавањем родитељских састанака и часова одељењских старешина везано
за питање мулти вс. интеркултуралности, уз помоћ обучених чланова Савета родитеља,
Ученичког парламента и одељењских старешина, учествовала у мешању одељења
српске и мађарске националности на унапред планираним наставним часовима,
координисала укључивањем интеркултуралних садржаја у наставни процес, радила на
форумовању у школи са интеркултуралним садржајем.
У оквиру ова три пројекта је психолог присуствовала радном састанку ЦОП
пројекта поводом завршетка 1. дела пројекта – израда препорука и нацрта приручника
49

за друге школе (20. и 21. 09. 2019. у Београду), завршној конференцији 1. дела ЦОП
пројекта (22. 11. 2019. у Београду), ТоТ у оквиру пројекта СЕ „Квалитетно образовање
за све“ (6. и 7. децембар у Врњачкој бањи), Интеркултурално образовање као
инструмент јачања социјалне кохезије у школској средини: приступи, методе и технике
(8. 02. 2020.).
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе је била на завидном нивоу у току полугодишта.
Психолог је сарађивала са свим релевантним институцијама у граду: Центром за
социјални рад (организована је конференција случаја), Домом здравља (ученици су
упућивани на прегледе, посебно код психијатра, праћен је оправданост изостанака
ученика), осталим школама и предшколском установом (организоване су трибине и
округли столови у оквиру пројеката), стручним друштвима, посебно са Друштвом
психолога Србије. Сарадња је интензивирана са Саветом Европе, УНИЦЕФ-ом, са
НАРНС, ЦОП, ЗУОВ, Песталоззи Цхилдрен'с Фоундатион, са Националним саветом
мађарске националне мањине, а посебно са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја РС. Успостављен је контакт и са Учитељским факултетом на
мађарском језику у Суботици. Сарађивала је са Филозофским факултетом преузимањем
и анализом прелиминарних резултата истраживања. Психолог је ментор у оквиру
програма МПНТР „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу“, као и
у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ Савета Европе, члан је Мреже
подршке ИО.
У области Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање,
поред Годишњег програма рада психолог је поседовала и месечне планове рада (по
областима рада, попис активности којима се реализују одређени послови, предвиђене
сараднике и напомену о реализацији). Психолог је водила рачуна да број планираних
активности у оквиру послова не утиче на квалитет рада. Водила је и дневник рада
психолога и психолошки досије ученика за кога постоји потреба да се спроводи
додатни рад који није обухваћен планираним активностима у оквиру годишњег плана
рада психолога. Континуирано је улагала у сопствени професионални развој кроз
едукације у оквиру различитих области примењене психологије, педагогије и других
области релевантних за компетенције психолога школе. Прошла је обуку
„Методе/технике и wеб алати у настави усмереној на исходе“ (септембар 2019.),
„Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе“
(октобар 2019.), „Интеркултуралност и писање пројеката“ (Национална асоцијација
родитеља и наставника, новембар 2019.), онлајн обука везано за коришћење мицро:бита преко British Council (почетак априла – у току ванредног стања). Била је излагач на
округлом столу у Београду везано за насилни екстремизам и радикализам у завршном
пројекту МПНТР и МУП са излагањем примера добре праксе 10. марта, као и излагач
на акредитованој стручној конференцији „Пројектни приступ учењу – нит која нас
спаја“ 25. 06. у Новом Саду.
Поред ових обука и скупова психолог је у оквиру усавршавања унутар установе
била креатор и реализатор хоризонталног подучавања колектива на наставничким
већима: дечја права, родно засновано насиље, интеркултуралност. У току школске
године су реализоване 2 студијске посете (школе из Ђурђева и Новог Бечеја) којим је
координирала психолог школе као посебна врста сопственог професионалног развоја и
развоја наставника који су учествовали у реализацији истих.
2. полугодиште је од 16. марта 2020. године протекло потпуно у духу ванредног
стања и наставе и учења на даљину. Послови психолога се могу сврстати по областима
рада, али ће се навести описно ради лакшег праћења:
- координација и праћење рада школе и наставе на даљину,
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- праћење дневне и недељне оптерећености ученика и указивање предметним
наставницима уколико се закључи да су преоптерећени,
- креирање онлајн упитника и спровођење истраживања међу ученицима, наставницима
и родитељима везано за оптерећеност наставом и учењем на даљину, давање препорука
у виду презентације за наредни период на основу резултата ради унапређења рада
школе,
- комуникација, пружање подршке и помоћи ученицима и родитељима и мотивисање
ученика за укључивање у наставу,
- континуирана комуникација, пружање подршке и помоћи и мотивисање наставника и
учитеља,
- сарадња при решавању проблема неукључивања у наставу на даљину ученика који
имају техничке могућности,
- сарадња и саветовање наставника, ученика и родитеља при укључивању ученика који
немају техничке могућности за укључивање у наставу на даљину (проналажење
алтернативних начина комуникације, тражење донатора...),
- контакт са одељењским старешинама, праћење укључености ученика у наставу,
координисање одељењским већима, прикупљање података од одељењских старешина,
- прикупљање и обједињавање недељних оперативних планова наставника и учитеља
на мађарском језику,
- прикупљање и анализа недељних извештаја наставника на мађарском језику,
- праћење прописаног садржаја и званичних дописа, као и онлајн садржаја и
друштвених мера везано за наставу на мађарском наставном језику и прослеђивање
наставницима,
- саветодавно-инструктивни рад са ученициима и родитељима преко електронске поште
и преко друштвене мреже Facebook, као и преко телефонских разговора,
- предлагање онлајн платформи и садржаја везано за наставу и прослеђивање
наставницима и учитељима,
- предлагање онлајн садржаја одељењским старешинама за прослеђивање ученицима
везано за стрес, за квалитетно испуњење слободног времена, за професионалну
оријентацију и сл.,
- предлагање начина праћења извођења наставе и прикупљања података од наставника
и одељењских старешина, ажурирање информација за родитеље и ученике на школском
сајту и на друштвеној мрежи Facebook,
- комплетна координација свих радних задатака у току наставе на даљину везано за
мађарска одељења,
- сарадња са стручним сарадницима широм Србије и прикупљање идеја за примену у
школи,
- креирање онлајн упитника и анализа резултата везано за пробни завршни испит
(бодове, осећања и мисли ученика и родитеља),
- организација и координација спровођења припреме за завршни испит онлајн, а након
укидања ванредног стања и у школи,
- члан школске комисије за спровођење завршног испита, помоћ ученицима и
родитељима у попуњавању листе жеља, помоћ при упису ученици са ИОП2 и сл.,
- контакт са менторима из Центра за образовне политике везано за пројекат Pestalozzi
фондације везано за транзицију и Савета Европе везано за демократизацију односа у
школи, као и контакт са школама чији је наша школа ментор,
- попуњавање више упитника за МПНТР и ЦОП везано за подршку ученицима из
осетљивих група,
- координација преузимања интернет допуне за 7 породица преко ЦОП и акције
мобилних оператера,
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- писање примера добре праксе организовања припремне наставе за завршни испит за
ЦОП, као и о изазовима наставе на даљину за званични међународни сајт Савета
Европе, потом примера добре праксе везано за транзицију ученице из мађарског
одељења 8. разреда...
Посебан печат на рад психолога и међуљудске односе на појединим релацијама
запослених и ове године је оставио инцидент који се десио у школи 14. 06. 2018.
године. У јуну 2020. године је стигла и другостепена пресуда у корист психолога
школе, те је потврђено на психолог школе није прекршила своје радне обавезе, већ да је
решење директорка и Школског одбора незаконито. Упркос потешкоћама у оваквим
условима психолог је професионално обављала све послове и радне задатке.
Психолог поседује комплетну батерију психолошких тестова са готово свим
тестовима који се могу наћи у примени за психодијагностику који су, сем 2 теста,
искључиво лични примерци. Осим стандардизованих психолошких тестова, психолог
поседује и значајан број применљивих нестандардизованих упитника, протокола и
техника од којих је велики број самостално конструисала. Тестовни материјал психолог
адекватно чува заједно са осталом документацијом о ученицима која садржи поверљиве
информације.
У компетенције школског психолога које су од значаја за успешност реализације
послова спада и двојезичност – владање мађарским и српским језиком, као и одлично
познавање енглеског језика, обученост и искуство у писању предлога пројеката и у
координацији и спровођењу истих, менторско искуство, као и поседовање ECDL
сертификата – Syllabus Version 4.0.
Извештај саставила
Берчек Маргарита, дипл. психолог

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА
Планиране активности су углавном и реализоване, прожимајући више
различитих области рада и обухватајући истовремену сарадњу са различитима
актерима васпитно образовног процеса и рада у школи.
У области ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА израђен је годишњи план рада
школског библиотекара. Прикупљени су подаци од учитеља и наставника српског
језика о планираним лектирама за наредну школску годину. На темељу потреба и
стања у библиотеци сачињен је и списак потребних наслова, како за потребе школске
библиотеке, тако и за доделу награђеним ученицима.
Из области ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА у
сарадњи са наставницима на почетку школске године израђени су иницијални тестови,
а касније током године је континуирано припреман материјал и издавана техничка
средства за наставу и ваннаставне активности.
САРАДЊА С НАСТАВНИЦИМА је била најинтензивнија кроз набавку,
припрему и коришћење ресурса библиотеке и потрошног материјала у настави и
ваннаставним активностима, као и кроз часове замене одсутних учитеља.
Toком априла извршене су поруџбине уџбеника за следећу школску годину. У
мају месецу су прикупљени подаци о новоизабраним уџбеницима за 3. и 7. разред за
нову шк. годину.
Континуирано су припремани наставни листићи, контролни задаци и тестови, као и
аудио, видео и писани материјали за часове. Припремљен је материјал за приредбе за
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пријем првака, Дан отворених врата, новогодишње приредбе, Св. Саву. На захтев
наставника сам израђивала дипломе, похвалнице и захвалнице.
Повремено је пружана индивидуална подршка наставницима у раду на рачунару,
коришћењу нове техничке опреме.
Наставници су редовно прослеђивана обавештења о културним дешавањима у градском
позоришту и библиотеци, трибинама и семинарима у организацији изавачких кућа. О
свим активностима који су се тицали наше школе, наших ученика, учитеља и
наставника водила сам евиденцију и као администратор школског фејсбука
обавештавала јавност и тиме доприносила промовисању наше школе.
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Ученици нижих и виших разреда су из библиотеке су највише позајмиљивали наслове
домаће лектире, као и збирке песама за рецитаторска такмичења. Позајмљивана је и
грађа за самосталне радове из српског језика, природе и друштва, историје, географија,
математике и биологије. Ученици су константно упућивани на пажљиво руковање и
чување позајмљених књига.
Почетком школске године ученици првих разреда су посетили и упознали се са радом
библиотеке и медијатеке, а у другом полугодишту још једном организовано посетили
библиотеку.
Организоване су посете ученика Народној библиотеци: у септембру посета првака, у
октобру такмичење у препричавању бајки за све узрасте, у новембру Библио игре.
САРАДЊА С ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНОМ СЛУЖБОМ и ТИМОВИМА
Присуствовала сам свим седницама Наставничког већа. Била сам члан Школске
комисије на завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, на пословима
шифровања и дешифровања.
Умножавала сам и скенирала документе за потребе секретаријат школе.
У току онлајн наставе због пандемије корона вируса, прикупљала сам и обједињавала
седмичне планове наставника.
САРАДЊА СА УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ИЗ
ЛОКАЛНЕ СТРЕДИНЕ И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Настављена је добра сарадња са Народном библиотеком Бечеј кроз организацију и
реализацију бројних активнсти у којима су учествовали и наши ученици, кроз стручну
савете из области библиотекарства.
Праћена је манифестација „Трке улицама града“ у организацији Спортског савеза у
сврху промовисања резултата наших ученика. Такође, пропраћен је крос РТС-а где су и
наши ученици узели учешће.
Обезбеђена је техничка подршка припадницима МУП-а у реализацији радионица за
ученике петих разреда.
Новинари свих локалних медија су редовно обавештавани о свим дешавањима у
школи.
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
Почетком школске године начињен је годишњи план рада библиотекара за ову школску
годину, као и месечни планови. Редовно се воде дневи извештаји о раду.
Редовно је вођена евиденција о коришћењу библиотечеке грађе од стране ученика и
наставног особља. Допуњавани су картони корисника и карте књига. Неопходно је
поновно уношење података у електронској библиотечкој бази, завести нове књиге.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ РЕСУРСА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У 2019/20. ШК.
ГОДИНИ
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Фонд школске библиотеке према књизи инвентара за ученике износи 13547
наслова, што не одговара стварном стању, јер нове књиге нису заведене због
неисправности програма, а велики број је неактуелан. Не постоје подаци о претходним
ревизијама или отпису грађе. Фонд наставничке библиотеке износи 4320 наслов, од
којих је велики број неактуелних и фонд се такође не слаже са стварним стањем. Током
другог полугодишта ученичка библиотека је допуњена са новим насловима где смо
обновили обавезну лектиру, као и наставничка где смо додали додатне уџбенике за
децу која раде по ИОП-у. Тачније, извршена је набавка књига за школску библиотеку
финансирана од стране Министарства за богаћење библиотетичког фонда и том
приликом у износу од 60 хиљада динара су поручене књиге у току првог полугодишта.
У библиотечку базу нису унесени нови наслови за ученике и наставнике из
разлога што програм за вођење библиотечке базе није исправан и то је нешто што се
што пре, за нову школску годину мора урадити.
Изражена је потреба за комплетном ревизијом библиотечког фонда и отписом
већег броја наслова који су дотрајали, неактуелни или физички више не постоје у
библиотеци, као и завођење нових наслова. У току је израда дигиталне картотеке у коју
ће бити унесени сви ученици и запослени у школи, као и сви актуелни наслови.
Чланови школске библиотеке су сви ученици и сви запослени у школи; ученика
око 635 и око 90 запослених. Књиге из библиотечког фонда позајмљивало је у првом
полугодишту 135 ученика и 6 запослених, док је у другом полугодишту позајмило 125
ученика и 11 запослених.
Број позајмљених књига није задовољавајући што се може оправдати ограниченим
приступом ученика у просторију библиотеке која је уједно и учионица за информатику,
као и недостатком актуелних необавезних наслова.
Из фонда библиотеке позајмљивани су уџбеници и приручници за наставу: 20
учитеља и наставника позајмило је 81 наслов на коришћење током читаве школске
године. Дневно се позајмљују радни листови, дидактички материјал и наставна
техника.
По проглашењу ванредног стања и преласку на наставу на даљину, поједине
планиране активности нису могле бити реализоване.
Школски библиотекар
Душанка Пивнички

- СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
У протеклој школској години, тим за развојно планирање је радио новом саставу:
Савка Сегединац педагог и координатор тима
Лидија Стојшић - директор школе
Борбала Бичкеи - наставник биологије
Јелисавка Швоња – професор разредне наставе
Горан Ћурчић н наставник географије
Душанка Пивнички – наставник разредне наставе
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Илић Снежана – наставник веронауке
Ержебет Ференц - наставник хемије
Никола Секулић - наставник српског језика и књижевности
Тим је током године одржао 3 састанака на којима се разматрала реализација акционог
плана, као и подела задужења међу члановима тима .
Ове школске године , у сарадњи са тимом за самовредновање, договорено је да свих
шест области буду предмет вредновања и развоја школе.
Настава и учење
Праћење и унапређивање образовних постигнућа ученика
Подршка ученицима
Етос
Планирање, програмирање и извештавање
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
Ове области уграђене суу акциони план ШРПа, с тим што ће се радити и на осталим ,
за успешан развој школе, задацима. Посебну пажњу имале су активности произашле из
наша два пројекта у које се школа укључила, а то су Цоп пројекат (помоћ ученицима из
осетљивих група на преласку из основне у средњу школу) и Подстицање демократске
културе у школама.
Такође, тим је разматрао и анализирао рад у протеклој години, осврнувши се на
анализе добијене истраживањима којима је утврђено шта је потребно развијати и
унапређивати у наредном периоду.
Током протекле године ,у координацији са осталим тимовима , закључили смо
следеће:већина активности предвиђених акционим планом ШРпа се спроводи по плану:
- презентовани су резултати ЗИ на наставничком већу у октобру ( записник НВ) и
истакнути добри резултати које је наша школа постигла у односу на општину и округ.
- на ов. у октобру индетификовани су ученици за које ће се радити индивидуализација и
ИОП
(записници ов), као и ученици 7 и 8. разреда којима је потребна додатна подршка у
оквиру Цоп пројекта за које су наставници и ос. урадили планове транзиције и пратили
њихову реализацију.
-наставници прилагођавају рад потребама ученика , путем различитих метода , а кроз
урађене иницијалне тестове на почетку школске године.У зависности од потреба,
рађени су ИОПи (12) од чега су била 4 (ИОП1)7(ИОП2) и 1 ( ИОП3) за ученицу осмог
разреда.
- рад секција је евидентиран у дневницима рада. Рецитаторска, математичка, спортска
и еколошка секција су биле више заступљене, као и форум театар и дебатни клуб за
ученике виших разреда који се показао као веома популаран и делотворан за ученике ,
као и популарна реп секција.
-са ученицима су се радиле радионице о превенцији насиља, панои и одељенска
правила ( записници са ЧОСа). Одржан је Дан толеранције у оквиру пројекта
Подстицање демократске културе у школама , као и обележавање значајних датума, где
су се ученици учили ширењу толеранције и поштовању различитости.
-радионице за ученике 7 и 8. разреда на тему ПО у оквиру Гиз пројекта , као и ЦОП
пројекта за ученике којима је била потребна додатна подршка ( записници са чоса и
извештаји са одржаних радионица).
- одржани родитељски састанци у свим одељењима са обавезном темом Родна
равноправност
- организована је посета будућих првакакоји су са будућим учитељицама кроз разне
активности имали прилику да се упознају са нашом школом .
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- организован дан отворених врата за родитеље будућих првака који су кроз
презентацију наше школе могли да се упознају са условима рада у нашој школи, као и
постигнућима наших ученика. Такође, организовани су дани отворених врата за
родитеље ученика, када су родитељи мкогли да одаберу један наставни дан и
присуствују часовима.
-урађена посета часовима разредне наставе од стране наставника предметне наставе ,
као начин упознавања са наставницима и приближавање предмета који их чекају у
предметној настави.
( записници у дневникуов.рада)
-реализован су угледни часови у оквиру развоја критичког и аналитичког размишљања
ученика и прикупљани примери добре праксе (документација у евиденцији наставника
и припреме ових часова код педагога школе)
-израђени су распореди и планови рада за ЗИ на почетку школске године( евиденција у
дневнику осталих облика рада)
-сакупљене припреме са угледних часова (код педагога)
- наши ученици другог разреда су припремили представу за предшколце коју су извели
у вртићу
- одржан семинар за наставнике- Тимски рад у одељењу
- укључени у рад два пројекта школе : Подстицање демократске културе у школама и
професионална оријентација за ученике из осетљивих група из којих су проистекле
многе активности у настави које дају добре резултате.
- одржана су едукативна предавања за ученике првих,петих и шестих разреда ( Муп,
дом здравља)
- пројектна настава даје добре резултате у погледу развоја ученичких компетенција (
истраживање, закључивање, повезивање) као начина активног укључивања ученика у
наставни процес и подстицања сарадње путем различитих облика наставног рада и
наставних метода, уз примену адекватног дидактичког материјала.
- успеси ученика редовно се промовишу на фејсбук страници школе, као и кроз
различите медије.
- редовно се прати и анализира успех ученика и предузимају одговарајуће мере
(планови подршке ) за ученике са слабијим успехом.
- вршњачко учење као нови вид помоћи ученицима са слабијим успехом, даје добре
резултате и ученици воле овај вид подршке у учењу.
-успостављена је добра сарадња са ваншколским институцијама и родитељима деце
која не похађају редовно наставу.
-наставници су редовно информисани, путем добијања порука на лични сајт, о свим
важним стварима које су значајне за добро функционисање школе, као и новим
правилницима и извештајима од стране МП.
Током другог полугодишта , услед пандемије Корона вируса, настава је од 15.марта
прекинута и настављена онлајн са ученицима. Можемо рећи да је,с обзиром да је
овакав вид наставе био потпуно нов за наставнике и ученике, све протекло у најбољем
реду. Наставници су се веома брзо снашли у новој ситуацији и успели да реализују све
предвиђене активности и тако успешно приведу крају школску годину .
Као закључак можемо навести да се током године реализовао веома велики број
активности и да постоји велика сарадња са осталим тимовима чији су акциони планови
тесно повезани са ШРПом.
У следећој школској години наставићемо да развијамо све области у још већој мери,
онако како је и предвиђено акционим планом.Наш циљ је подижемо квалитет рада
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школе у свим сегментима и да сви заједно радимо на томе да школа буде подстицајно и
сигурно место за учење и боравак ученика.
Дел. број: 6-11-9/20
Дана: 31.8.2020.

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
У школској 2019/20. години тим за развој школског програма се бавио посебним
задатком, а то је праћење новог школског плана на период од четири године од
школске 2018/19 до 2021/22. године.Саставни део школског програма су најновије
измене за први, други ,пети и шести разред, а то је увођење пројектне наставе и
померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе, односно са
наставних садржаја на процес учења и његове резултате, као и све остале активности у
настави и ваннаставе које својим деловањем доводе до подизања квалитета наставе.
Тим који прати реализацију активности предвиђених планом рада тима, током
првог полугодишта имао је 3 састанака , ау другом полугодишту тим је комуницирао
онлајн због новонастале ситуације због корона вируса када је настава прекинута у
марту месецу и том приликом утврђено је следеће:
- пројектна настава се реализује у првом и другом разреду континуирано и по
плану, док у предметној настави још увек није заступљена на задовољавајућем нивоу.
- одржавају се угледни часови као начин хоризонталне и вертикалне повезаности
различитих наставних предмета.
- обележавају се важни датуми
- урађени су ИОПи за ученике којима треба додатна подршка
- направљен је распоред писмених и контролних вежби за свако одељење
- посебна пажња се посвећује безбедности и дисциплини ученика
- уводе се иновативне методе рада у настави ( мапа ума,дебата у настави,
истраживачки рад..) као начин развијања критичко аналитичког размишљања ученика
- велика пажња се посвећује континураном стручном усавршавању наставника
- часови разредне и предметне наставе се редовно посећују од стране педагошко
психолошке службе, директора и помоћника директора школе и врши се анализа часа
заједно са наставницима .
- анализиран је рад стручних већа на ОВ и дате смернице и предлози за још бољу
сарадњу , како би ефекти рада наставника били делотворнији и постигли главни циљ, а
то је подизањ наставе на још виши ниво.
- онлајн часови су до краја наставне године одржани по плану
- наставници су приликом онлајн наставе користили различите платформе за
одржавање часова и тиме стекли велико искуство за овај вид наставе
- ученицима је пружана адекватна подршка за коришћење различитих видова
наставе
- комуникација наставника , директора ,стручне службе, ученика и родитеља у
условима прекида редовне наставе је функционисала на највишем нивоу што је
резултирало успешно завршеној школској години.
Тим за развој школског програма састаће се пред почетак нове 2020/21 школске године
ради анализе рада у протеклој години и састављања акционог плана за наредну годину.
Дел. број: 6-11-8/20
Дана: 31.8.2020.
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
за школску 2019/2020. годину
У првом полугодишту школске 2019/2020. године Тим за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (даље Тим за заштиту) су
чинили следећи чланови: Лидија Стојшић – директор, Мирјана Велисављев Ђукичин –
секретар, Савка Сегединац – педагог; Маргарита Берчек – психолог, Ела Катаи Кучера
(координатор), Марко Вујков, Изабела Шормаз, Бранка Цвејанов, Ирена Смољанац,
Весна Вулета, Дарко Вујков, Милена Чолак и Биљана Јовановић – представник
родитеља.
Програм Тима за заштиту је израђен на основу Правилника о протоколу
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл.
гласник РС“, бр. 46/19), као и на основу Правилника о поступању установе у случају
сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности („Сл. гласник РС“, бр. 65/2018).
Током полугодишта спровeден је низ превентивних и интервентних активности у
складу са Програм Тима за заштиту, а са циљем да се школска средина учини што
безбеднијим и подстицајнијим местом за све који у њој бораве.
Превентивне активности су биле:
 Израда Плана дежурства наставника у просторијама и дворишту школе за време
наставе и одмора (директор школе)
 Комплетан преглед видео надзора и положаја камера, да обухваћеност буде потпуна
(директор школе)
 Формирање Тима за заштиту и истицање имена чланова тима на огласну таблу и
сваком запосленом слање е-маил-а о члановима (директор школе и чланови Тима за
заштиту)
 Упознавање чланова Тима за заштиту, а после тога и осталих чланова колектива са
новим Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање као и представљање новог Правилника о поступању
установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања
угледа, части или достојанства личности (координатор и чланови Тима за заштиту)
 Програм (Акциони план) Тима за заштиту је представљен Наставничком већу (Тим
за заштиту)
 Донета су нова Правила понашања на нивоу школе. Ученици, запослених и
родитељи су упознати са Правилима понашања у школи и од свих се очекује доследно
примењивање истих.
 Донета су нова одељењска правила са последицама, односно предложеном
реституцијом у свим одељењима Сви наставници који предају у одређеном одељењу су
упознатио са правилима понашања тог одељења и одељењска већа се договарају о
доследности (прикупљање података о доследној примени истих је у току).
 Организоване су превентивне радионице на ЧОС-овима и на родитељским
састанцима (прикупљање детаљнијих података о конкретним темама и датумима је у
току).
58

 Одељењске старешине су могле развијати своје компетенције за рад са ученицима,
рад у одељењу кроз похађање семинара.
 Изабрана су сценарија за часове ЧОСа на тему „отвореност ка различитости“,
организоване су активности на тему „интеркултурални односи“, обележени су
Међународни дан демократије (15.9.), Међународни дан толеранције (16.11.) и 30
година Конвенције о правима детета Уједињених нација (мешање одељења која наставу
похађају на српском и на мађарском језику).
 Разне активности у склопу Дечије недеље и у оквиру реализације пројекта
„Подстицање демократске културе у школама“ .
 Форумовање и дебатовање у одељењима виших разреда.
 Постављена је кутија поверења за ученике и за родитеље.
У другом полугодишту рад тима је текао у измењеним околностима, прво због
прекида наставе због грипа, а затим због преласка на наставу на даљину (након увођења
ванредног стања због епидемије изазване корона вирусом). За време трајања наставе на
даљину сви учесници су се придржавали правила ненасилне онлајн комуникације (како
на платформама тако и преко друштвених мрежа), није дошло до конфликтних
ситуација или било какве злоупотребе (те се интервентне мере нису примењиване).
Као превентивна мера свим наставницима, па и родитељима и ученицима
прослеђен је допис из Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези
различитих облика дигиталног насиља.
Тим за заштиту је својим радом промовисао ненасилно понашање и важност
тога какав пример дајемо ученицима својим понашањем. Велики значај је имало
превентивно деловање информацијама, промовисање Тима за заштиту међу
наставницима и ученицима, поновно активирање евиденционих листи, континуирано
бележење ситуација насиља, евидентирање и документовање свих ситуација
насилничког и дискриминаторног понашања од 1. нивоа.
У току полугодишта Тим за заштиту заседао је 6 пута:
Први састанак је одржан 28. августа 2019. године на којем су се чланови тима
упознали са новим Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање и усвојили Програм заштите од дискриминације,
насиља, зостављања и занемаривања за школску 2019/2020. годину.
Други састанак је одржан 16. септембра 2019. године на којем је конституисан
нови Тим за заштиту који је однах и поступао по Пријави насилног понашања између
ученика 4.а одељења и 3.ц одељења наше школе (вербално и физичко насиље).
Трећи састанак одржан је 15. октобра 2019. године када је тим поступао по
Пријави насилног понашања између ученика 7.д одељења наше школе (вербално и
физичко насиље) и информасао се о понашању ученика 6.б одељења и предузетим
мерама.
Четврти састанак одржан је 4. новембра 2019. године када су чланови тима
анализирали предузете мере са одређеним ученицима 6.б и 7.д одељења.
Пети састанак одржан је 25. новембра 2019. године када се поступало по
Пријави насилног понашања ученика из 6.б одељења наше школе (физичко насиље).
Шести састанак одржан је 23. децембра 2019. године поводим електронског
насиља у 8.ц одељењу наше школе.
Спроведене интервентне активности су:


Спроведене процедуре и поступци реаговања у ситуацијама насиља.



Примењене су адекватне мере за сузбијање или ублажавање учињеног насиља.
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Појачан је васпитни рад са ученицима који су вршили насиље.



Укључени су родитељи у решавање проблема.



Остварена је сарадња са локалном заједницом – Центром за социјални рад и
Полицијском станицом Бечеј, у смислу консултација.



Праћени су ефекти предузетих мера.

Дел. број: 6-11-10/20
Дана: 31.8.2020.

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Током школске 2019/2020. год. Тим за самовредновање је функционисао у следећем
саставу:
Савка Сегединац – школски педагог
Радена Николић – помоћник директора
Данијела Митровић – професор разредне наставе
Зорица Делић – професор разредне наставе
Сервето Пецин – професор информатике
Алиса Бајић – професор српског језика као нематерњег
Сенка Кецман – професор историје
Габриела Живковић – професор енглеског језика
Током првог и другог полугодишта одржали смо четири састанка на којима смо се
договарали о активностима и подели задужења у складу са овогодишњим Акционим
планом. Задужења чланова тима су била: Алиса Бајић – координатор, Данијела
Митровић – записничар, Сервето Пецин – информатичка подршка, Радена Николић –
увид у документацију, Зорица Делић – сарадња и пренос информација од нижих
одељења, а Сенка Кецман од виших, Габриела Живковић – превод анкета и упитника,
Савка Сегединац – предлог анкета и упитника и увид у педагошку документацију.
Акциони план смо израдили на основу Извештаја самовредновања за претодну школску
годину и у складу са Акционим планом ШРП-а. При том смо обухватили свих шест
обавезујућих области квалитета:
1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
5. ЕТОС
6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ
РЕСУРСИМА
Инструменти и технике праћења: Увид у педагошку документацију, планове рада
наставника и стручних тимова; извештаји наставника и стручних сарадника; анкете,
упитници, интервјуи; посматрање часова и осталих активности у школи; анализа
продуката наставника и ученика; разговори, стручне дискусије, састанци и друге
аналитичко-истраживачке активности.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
На основу увида у документацију закључили смо да су планови рада свих органа, тела
и тимова били усклађени са законским оквирима и начелима за израду ових
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докумената. Наставници су израдили планове кроз тимски рад и сарадњу ради
корелације међу предметима и повезали садржаје предмета хоризонтално и вертикално.
У плановима рада наставника и тимова биле су укључене активности за развој
критичко-аналитичког мишљења, подстицање демократске културе. У програму рада
наставника уважавале су се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика.
Као посебан квалитет у оквиру ове области истичемо ситуацију одржавања наставе на
даљину, након прекида редовне наставе због вируса короне. Наставници и учитељи су
се добро снашли у новонасталој ситуацији и одржавали наставу по предвиђеном плану
и програму. О планирању и одржавању часова учитељи и наставници су редовно
извештавали стручну службу од које су добијали потребну помоћ и заједнички
решавали све недоумице у вези са планирањем наставе.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
На основу посета часовима разредне и предметне наставе (редовних, огледних и
угледних)током првог и делом другог полугодишта, закључили смо да су се на
часовима користила савремена наставна средства за развој критичко-аналитичког
мишљења, логичког размишљања и закључивања ученика на основу самосталног
решавања проблема. Упоређујући их са посматраним часовима претходних година
уочили смо помак у смислу квалитета рада наставника који је подигнут на још виши
ниво. Наставници при том ефикасно координирају и управљају процесом учења
истичући циљ часа, активним учешћем ученика у процесу учења, уз утврђивање и
проверавање садржаја часа. Наставници поштују предвиђене стандарде и индикаторе,
примењују одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу, прилагођавају рад на
часу васпитно-образовним потребама ученика, користе поступке вредновања који су у
даљој функцији учења и омогућавају ученицима да стичу нова функционална знања на
часу.
У оквиру посете часовима појединим наставницима-почетницима пружена је додатна
подршка у раду, уз индивидуалне разговоре, дате су повратне информације посећеног
часа, смернице и препоруке за даљи рад.
На посећеним часовима ученици су учествовали у анкети која се односила на процену
њиховог задовољства разредном климом. Ученици су били задовољни климом у
одељењу, док су анкетирани наставници мишљења да је треба подићи на још виши
ниво.
Одржавањем онлајн часова од 16.3.2020.год.па до самог краја, можемо констатовати да
настава није пуно изгубила на свом квалитету и добро је функционисала путем
различитих платформи,google учионица, zoom, messenger, mejl и вибер преписке..).
Ученици који нису имали могућности праћења онлајн наставе, добијали су штампан
наставни материјал који су посредством школе слали назад својим наставницима..
Наставници су се храбро и посвећено носили са новим и непознатим околностима и
максимално се трудили да ученицима омогуће што квалитетнију онлајн наставу. Сам
почетак наставе на даљину био је веома тежак и стресан за све учеснике наставног
процеса (Резултати истраживања оптерећености ученика, родитеља и наставника
наставом и учењем на даљину-психолог школе Маргарита Берчек, у прилогу).
Заједничким залагањем, трагањем за најпогоднијим видом комуникације и начинима
рада, посвећеношћу и истрајношћу, међусобном сарадњом, привели смо ову наставну
годину њеном завршетку уз велико стечено искуство за све нас.
Наравно да је сам рад са ученицима у школи много квалитетнији, али новонастала
ситуација није много пореметила и утицала на квалитет наставе коју су наставници
реализовали што се показало и кроз резултате завршног испита.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
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Резултати ученика осмих разреда на пробном завршном испиту треба да буде
показатељ остварености стандарда постигнућа наставних предмета у другом
полугодишту. У циљу постизања што бољих резултата, редовно похађање припремне
наставе требало је да буде од кључне важности за ученике. Пошто се у протеклим
годинама примећује тенденција избегавања припремне наставе, наш тим је током првог
полугодишта предложио мере које би ту појаву предупредиле ове школске године:
детаљно информисање родитеља о организовању припремне наставе у школи на
родитељским састанцима, сајту и фејбуку школе, тако да буде видљив и уочљив. С
друге стране, родитељи су требали да добију и повратну информацију о
доласку/недоласку ученика на часове припремне наставе како би могли утицати на њих
да их редовно посећују. Исто тако је веома битна и сама мотивација ученика да редовно
долазе на часове припремне наставе и уз помоћ наставника да се што боље припреме за
завршни испит. У том смислу велику улогу мотиватора, сем предметног наставника,
имају разредни старешина и стручна служба.
Ванредна ситуација је осујетила и променила начин реализације редовне наставе, а
самим тим и припреме ученика осмих разреда за завршни испит. Упркос томе,
припремна настава је реализована најпре онлајн, а када су се стекли услови, наставници
су по утврђеном распореду и са мањим групама ученика држали припремну наставу и у
школи. Велика пажња је посвећена и пробном завршном испиту, како би се мали
матуранти што боље припремили и оснажили за завршни испит.(Резултати пробног
завршног испита-школски педагог Савка Сегединац, прилог документа)
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
У нашој школи се током целог првог полугодишта организовало и реализовало
вршњачко учење. Најактивнији су и најчешће заступљени били ученици петог и седмог
разреда, а у знатно мањој мери ученици шестог разреда, док су ученици осмог разреда
били потпуно незаинтересовани. Такође је приметна незаинтересованост ученика
мађарских одељења за овај вид учења. И ученици који су примали подршку и ученици
који су је пружали су били свесни да им овакав вид учења знатно помогао у
савладавању градива. Предмети који су најзаступљенији у овом виду учења су били:
математика, матерњи језик(граматика), историја, биологија и енглески језик. На
жалост, у другом полугодишту се није могло у потпуности наставити са овим видом
учења због новонастале ситуације.
Што се препорука за следећу годину тиче, пожељно би било да одељенске старешине
истакну значај и добробит оваквог вида учења на ЧОС-овима и родитељским
састанцима, како би сва одељења у истој мери учествовала у овом начину стицања
знања..
Квалитетна подршка ученицима наше школе пружала се и кроз пројекат Заједно ка
средњој школи-Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу. Циљ
овог пројекта био је да допринесе повећању броја ученика из осетљивих група који ће
наставити образовање на средњошколском нивоу, што се и види кроз њихову
заинтересованост на крају школске године за уписом у средње школе.
Пројектна настава се интензивно реализовала током првог полугодишта највише у
првом и другом разреду, што није био случај у петом и шестом разреду.
Садржаји ваннаставних активности су били веома разноврсни и у нижим и у вишим
разредима. Ученици су активно учествовали у пројектима, културним, забавним и
спортским програмима. За будуће прваке и њихове родитење школа је успешно
реализовала Дан отворених врата и том приликом представила учитељице које су
организовале радионице са Монтесори материјалима. Већина учитеља је са својим
ученицима учествовала на новогодишњим радионицама чије продукте су продавали на
Новогодишњем вашару и тиме пружили могућност својим ученицима да унапреде своје
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предузетничке компетенције.Ученици који наставу прате на мађарском језику су са
својим наставницима припремили вишејезичну Божићну и новогодишњу приредбу за
будуће прваке, као и за своје родитеље. Овом приликом родитељи су се активно
укључили у организацију приредбе у школи. Ученици другог разреда су са
учитељицама приказали своју представу у сарадњи са ученицима мађарских одељења
предшколцима у вртићу као и деци радника наше школе и Дома здравља.
Ученици су учествовали и на разним такмичењима, ликовним и литерарним
конкурсима и том приликом остварили запажене резултате.
Сва одељења наше школе су учествовала у активностима за Дечију недељу кроз
међупредметно повезивање, активну сарадњу наставника и мешање ученика и на тај
начин реализовали тему науке и наших познатих научника. Наша школа је овом
приликом добила другу награду у општини Бечеј.
У оквиру Дана толеранције, ученици виших разреда су кроз одлично организоване и
реализоване активности „Квалитетно образовање за све“ имали прилику да се упознају
са конвенцијама дечјих права.
Нашу школу су посетили ученици и наставници из Ђурђева, сарађивали и разменили
искуства везана за Форум театар.
Прво полугодиште је било богато разноврсним садржајима и активностима које су
имале циљ да код ученика развијају различите компетенције.
Резултати ученика и наставника су се редовно похваљивали и промовисала су се
њихова постигнућа на школском сајту и медијима.
Што се тиче рада секција у нашој школи, ученици нижих разреда су се могли
прикључити континуираном раду математичке и драмске секције, док у вишим
разредима, уз постојање и рад дебатне, реп секције, форум театра, драмске секције и
драмско- рецитаторске за српски као нематерњи језик, предлажемо од ледеће школске
године обогаћивање новим за које су се ученици изјаснили да су заинтересовани.
Највеће интересовање ученици су показали за рад спортске и новинарске секције. Наш
предлог је формирање новинарске секције у оквиру које би ученици током целе
школске године могли пратити и писати интересантне текстове о активностима и
успесима ученика и наставника наше школе. Тај часопис би уручили представници
наше школе родитељима будућих првака за Дан отворених врата и другим посетиоцима
наше школе и на тај начин промовисали своју школу.
Током трајања наставе на даљину ученицима је пружена могућност праћења часова на
даљину на начин који им је највише одговарао и у новонасталој ситуацији могли су
развијати и побољшати своју информатичку писменост.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ЕТОС
На основу електронски спроведеног упитника желели смо да испитамо примену
Правилника о протоколу поступања у установи као одговор на дискриминацију,
насиље, злостављање и занемаривање. Упитник су попуњавале разредне старешине, а
питања су се односила на утврђивање правила понашања у њиховом одељењу,
одржавање радионица са темама везаним за превенцију насиља и упознавању родитеља
са овим правилником на родитељском састанку. На основу обрађених података
закључили смо да је преко деведесет процената разредних старешина реализовало у
својим одељењима активности и теме везане за превенцију насиља.
Кроз увид у Извештај тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања закључили смо да је током првог полугодишта спроведен низ
превентивних и интервентних активности у школи у складу са Програмом тима за
заштиту. Тим је такође својим радом промовисао ненасилно понашање, превентивно
деловао информацијама, активирао евиденционе листе, континуирано бележење

63

ситуација насиља, евидентирање и документовање свих ситуација насилничког и
дискриминаторног понашања од првог нивоа.
У току 1. полугодишта Тим је поступао по пријави и предузимао неопходне мере у
случајевима вербалног, вербално-физичког, физичког и електронског насиља (5
пријава).
Сходно томе, спроведене су и неопходне интервентне активности.
Током реализације наставе на даљину наставници и учитељи су сарађивали међусобно,
са стручном службом и директором школе. Успостављена је добра комуникација и
константна сарадња међу свим учесницима онлајн наставе(ученици, наставници,
стручна служба, родитељи, директор школе)Чланови школског одбора су се током шкоске године информисали и укључивали у
различите активности рада школе, као и чланови Савета родитеља.
Школа је сарађивала са осталим васпитно-образовним, културним, спортским
институцијама у окружењу. Чланови МУП-а су имали своја предавања у оквиру свог
пројекта, код ученика 4. разреда. Теме су биле везане за штетност дроге и алкохола,
врстама насиља и њихову превенцију.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
У нашој школи континуирано и амбициозно се подржава реализација пројеката којима
се развијају опште и међупредметне компетенције, демократска култура, поштовање
личности, једнакости и правичности, родне равноправности, подршка ученицима :
1. „Подстицање демократске културе у школама“ – Савет Европе
2. „Заједно ка средњој школи – Подршка деци из осетљивих група при преласку у
средњу школу“ – Дечија фондација Песталоци
Добробит реализације наведених пројеката је свакако и боља сарадња наставника кроз
међупредметно повезивање, активност и међусобна сарадња ученика из различитих
одељења, неговање толеранције, међусобно поштовање, уважавање различитости.
За период фебруар – април 2020. год. у плану је била реализација пројекта
ИКО клуб – превазилажење сеграгативног мултикурализма: Родитељи и наставници ка
интеркуларизму“.
С обзиром на новонасталу ситуацију услед пандемије вируса нису до краја реализоване
предвиђене активности поменутих пројеката. Можемо рећи да је пружена максимална
подршка и помоћ деци из осетљивих група при преласку у средњу школу. Вршена је
стална анализа напредовања ученика који су били у пројекту и којима је та помоћ била
потребна. Посебна пажња посветила се резултатима њиховог пробног онлајн теста, а
успешно су урадили и сам завршни испит.
Комбинујући ове школске године редовну наставу и наставу на даљину, сасвим је
сигурно да смо сви стекли једно велико искуство, пронашли неке нове и креативне
идеје и начине рада у настави, усавршили своју информатичку писменост. Сва та нова
искуства и сазнања биће корисни у даљем раду свих нас. Од великог значаја је и још
једном истичемо
сарадњу међу свим чиниоцима наставе(ученици, родитељи,
наставници, стручна служба, директор школе), који су представљали нераскидиве
карике у наставном процесу ове школске 2019/20.год. коју смо заједнички и успешно
привели крају.
Дел. број: 6-11-5/20
Дана: 31.8.2020.

Координатор тима, Алиса Бајић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Ове школске године тим за професионални развој има 10 чланова: Виолета Попов,
Милена Гмијовић, Драгана Алексић, Маргарита Берчек, Тијана Грујић, Тамара
Проданов, Наташа Јеленић, Хорват Ласло, Радмила Свитлица и Уна Ћирић. Сваки члан
тима је испунио своје обавезе тако да је реализација била успешна.
Пред почетак ове школске године направили смо Евиденциони лист стручног
усавршавања унутар установе ОШ „Здравко Гложански“. На основу правилника о
стручном усавршавању у установи ОШ „Здравко Гложански“ који смо направили
претходне школске године, наставници треба да самостално бележе своје активности и
бодове како би на крају школске године предали тај лист Школи, која им издаје
потврду о броју остварених бодова.
На почетку школске године, у септембру проучили смо личне годишње планове
професионалног развоја наставног особља и на основу тога дали предлоге семинара.
Седморо наставника је похађало онлајн семинар Нова е-школа (кат. бр. 296) у октобру.
Наставници актива за страни језик су у новембру/децембру похађали онлајн Обуку за
примену стандарда постигнућа за предмет Страни језик у основној школи.
Почетком марта, тим је започео прикупљање података о семинарима које су наставници
похађали. Због избијања епидемије вируса Ковид-19, ова активност је прекинута и њен
наставак се планира почетком наредне школске године.
Сви наставници су на почетку школске године били у обавези да испланирају један
угледни час. Због избијања епидемије вируса Ковид-19 нису сви имали прилику да
одрже своје испланиране часове. Одржано је 47 часова као и 2 тематска дана.
У просторијама школе су одржана четири акредитована семинара које су похађали
запослени у нашој школи:
1. Meтоде / технике и веб алати у настави усмереној на исходе (кат. бр. 487)
одржан 28. септембра 2019.
извођач: Удружење наставника ДУГА, Београд; 8 бодова
2. Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета установе
(кат. бр. 150) одржан 12. октобра 2019.
извођач: Центар за стручно усавршавање Кикинда; 8 бодова
3. Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе (кат. бр. 11)
одржан 7. децембра 2019.
извођач: ОШ Стеван Сремац, Београд; 8 бодова
4. Интеркултурално образовање као инструмент јачања социјалне кохезије у
школској средини: приступи, методе, технике (кат. бр. 455) одржан 8. фебруара
2020.
извођач: Удружење наставника ДУГА, Београд; 8 бодова
Знања и вештине стечена током стручног усавршавања примењена су први пут јавно у
оквиру Дечије недеље када су организовани Дани науке. Трудили смо се да технике
што чешће примењујемо и у редовној настави како бисмо наставу осавременили и
подстакли креативност код ученика.
Дел. број: 6-11-6/20
Дана: 31.8.2020.

Координатор Виолета Попов

65

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Инклузивно образовање заузима посебно место читаву једну деценију у раду школе и
школа улаже велике напоре за развој инклузивне политике, културе и праксе, који су
видљиви како у локалу, тако и у читавој земљи и шире.
Тим за инклузивно образовање је ове школске године функционисао у следећем
саставу: психолог школе Берчек Маргарита, педагог школе Савка Сегединац, КадашЂурчик Штефаниа, Татјана Крстоношић, Душица Маџгаљ, Секач Золтан, Гуташи
Михаљ, Хорват Регина, Јудита Васић, а за представника родитеља ученика са сметњама
у развоју је изабрана Ивана Ваштаг.
Директорка школе је формирала нове тимове на нивоу школе почетком школске
године и нови чланови су бирани према својим стручним компетенцијама, односно
неке чланове који више немају ученике са сметњама су замениле колеге које имају
такве ученике у одељењима. Договорено је да координатор остане психолог школе
Маргарита Берчек, а записничар Душица Маџгаљ. Договор тима је био да се тим састаје
по потреби, односно буде у континуираном контакту електронским путем.
Координатори ИОП тимова су свугде биле одељењске старешине.
Одмах почетком школске године су планирани кораци у даљем увођењу
инклузивног образовања и конкретни задаци тима за инклузивно образовање: психолог
школе је израдила годишњи извештај и раду ТИО и у области ИО на нивоу школе за
прошлу школску годину, годишњи план рада на ИО у оквиру Годишњег плана рада
школе са операционализацијом активности у вези са инклузивним образовањем, који је
усвојен од стране чланова тима. Годишњи план рада ТИО и рада школе на плану ИО за
протеклу школску годину је процењен од стране просветних саветника као одличан,
али веома опширан и свеобухватан. Ипак, одлука је била да све важне активности које
су у ствари прописане законом и правилником о писању ИОП-а, као и све препоруке
које су битне, остану у годишњем плану. Посебно је израђен акциони план преласка
ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и тешкоћама у учењу са разредне на
предметну наставу. Договор је да ће се посебно израђивати индивидуални планови
транзиције за појединачне ученике са сметњама у развоју који прелазе из предшколске
установе у нашу школу, а ученици са потешкоћама прелазе из 8. разреда у средњу
школу преко планова транзиције и под окриљем пројекта ЦОП-а и Песталоци дечје
фондације „Заједно ка средњој школи – подршка деци из осетњивих група у преласку у
средњу школу“.
Координаторка је израдила део везан за инклузивно образовање и рад са
талентима у оквиру Школског развојног плана као посебан део. Обављено је редовно
извештавање о раду тима на Наставничком већу и Ученичком парламенту школе.
Координаторка је одмах на почетку школске године анализирала годишњи
извештај Тима за инклузивно образовање. Саопштила је да су поред званичних
састанака тима додатно реализовани појединачни контакти и континуирани договори
везано за израду, спровођење и реализацију ИОП-а и да је сарадња и размена идеја била
интензивнија преко електронске поште, те је предложила и прихваћено је да тако буде
и ове године у свим ситуацијама када тим треба да се упозна са неким садржајем пре
или после састанка.
Констатовано је да је ситуација везана за поштовање рокова и квалитетну израду
ИОП-а увелико боља, него ранијих година. Нови обрасци са новим правилником се
поштују, захтев да се ИОП-и заводе у деловодник школе и да се овере од стране
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директора потписом и печатом су довели до адеватнијег односа наставника према овом
задатку. Сви ИОП-и су прихваћени на педагошком колегијуму.
На почетку године је такође координаторка тима кратко представила члановима
тима план рада школе на инклузивном образовању (који је прослеђен свим члановима
тима). Након тога је предложила час посете четвртацима у 1. и 2. полугодишту, док је
директорка још прошле године предложила да то буде у 2. полугодишту 2 пута (с
обзиром да се толико унапред не зна ко ће бити одељењске старешине и ко ће уопште
предавати у будућим одељењима 5. разреда). Инклузија није само ИОП, то је заправо
прилагођавање свих услова и метода сваком ученику и потребно је размишљати о
транзицији ученика - Монтесори програм, те се планирало хоризонтално подучавање
примене елементара Монтесори програма који ће посебно бити представљен
учитељима, а посебно наставницима у 2. полугодишту, али је због ванредног стања то
изостало.
У септембру су чланови ТИО пружали подршку као ,,ментори“ учитељима,
наставницима и посебно одељењским старешинама у квалитетном дотеривању сваког
појединачног ИОП-а.
Успостављена је сарадња са ресурсним центром ШОСО „Братство“. Дошло је
код њих до промене координатора на почетку школске године у два наврата и сваки пут
су били предвиђени нови путеви за успостављање контакта и тражење додатног
мишљења за стручно мишљење након тестирања наших ученика, те је психолог
упутила допис са молбом тестирања неколико ученика, где је успут предложено и то да
донесу интерна правила обраћања њима од стране типичних установа (са којим ће
упознати и основне школе), али одговор није стигао. С обзиром да је било више захтева
од стране учитеља и наставника, као и родитеља за добијањем додатне подршке,
одлучено је да ће тамо где постоји оправдан основ и процењена приоритетна подреба за
подршком захтев за ИРК поднети школа, па накнадно ИРК да тражи мишљење
стручњака, а тамо где се ради о потреби за логопедским третманом због неколико
гласова неправилно изговорених, родитељи се упућују да поднесу сами захтев ИРК.
Било је неколико случајева где ученици нису од почетка школске године
добијали стручну подршку од стране стручњака из ШОСО „Братство“, те је ту
интервенисано (с обзиром да је почетком године поднет захтев на прописаним
обрасцима, и подносио се континуирано како су стизала мишљења ИРК), али већина
ученика је ишла на третман према унапред договореном распореду, уз сталне
консултације са психологом школе. Оно што је новина јесте да се подршка за ученике
на мађарском наставном језику од стране олигофренолога у великој мери пружала у
нашој установи, што је по правилнику и прописано.
У току полугодишта је поднето од стране школе 8 захтева за процену у оквиру
ИРК општине Бечеј.
Стање везано за ИО и за број ИОП-а на почетку и на крају школске године
показује пораст у односу на прошлу годину. Прошле школске године смо имали 16
ИОП-а: 1 ИОП3, 8 ИОП1 и 7 ИОП2 (сви имају мишљење ИРК). У току 1. полугодишта
су израђена 4 нова ИОП-а. Поред њих је још 11 ученика добијало подршку стручњака
из ШОСО „Братство“ у 1. полугодишту редовно, а од њих се са 3 ученика радила
индивидуализација.
Психолог школе је била у континуираном контакту са координаторком за личне
пратиоце у Центру за социјални рад општине Бечеј у току 1. полугодишта. У школи
смо прошле школске године имали 3 лична пратиоца, са ученицима у 1.ц, 2.а и у 4.ц
одељењу. За ученика 3.а одељења би била неопходна у комбинованом одељењу
подршка педагошког асистента. Поднета је молба за ангажовање педагошког асистента,
али није одобрена. Оно што школа може да учини јесте да проналази начине за додатно
67

ангажовање стручних лица у настави нпр. кроз јавне радове или кроз евентуално
обезбеђивање волонтера. Лични пратилац мора да поштује одређене процедуре које су
усвојене у школи, нпр. мора да сарађује са стручном службом и да буде присутан када
се ради ИОП. Лични пратилац мора да буде део тима и неопходно је да се исти
упознају са донетим процедурама. Такође, потребна је већа сарадња са стручњацима из
ШОСО „Братство“, посебно у делу саветодавног рада са учитељима и наставницима.
Часови додатне подршке се пишу у есдневнику образовно-васпитног рада.
Психолог школе је у 1. полугодишту попунила званичне табеле о броју и врсти
сметњи ученика са ИОП1 и ИОП2 за потребе МПНТР, као и везано за непохађање
припремно предшколског периода, одлагања поласка у школу и транзицију ученика из
вртића у нашу школу, добијену од Школске управе Нови Сад.
Координаторка ТИО у школи је члан Мреже подршке инклузивном образовању,
школа је и даље установа добре праксе у области ИО.
Школа је укључена у два велика пројекта и оба се тичу подршке ученицима
којима треба додатна подршка, односно изградње инклузивног окружења за све
ученике. У оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама у Србији“
који финансира Европска унија и Савет Европе је реализовано прегршт активности уз
укључивање свих релевантних фактора ради изградње позитивне и демократске
атмосфере у школи, а наставља се пројекат још 3 године под називом „Квалитетно
образовање за све“. У оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи - Подршка деци из
осетљивих група у преласку у средњу школу“ који се реализује преко Центра за
образовне политике из Београда финансираног од стране Песталоззи фондације из
Швајцарске циљано су реализоване активности за ученике од 5. до 8. разреда, почев од
идентификације ученика из осетљивих група и процене стандарда постигнућа из
матерњег језика и математике, преко израде, реализације и евалуације планова
транзиције, професионалне оријентације, посебне припреме за завршни испит, сарадње
са средњим школама и фирмама, установама из локалне средине, сарадње са
родитељима, вршњачке подршке у учењу, па све до обезбеђивања несметаних
материјалних услова за похађање наставе идентификованих ученика. Реализација
активности у оквиру овог пројекта је захтевала огромно ангажовање пројектног тима, а
посебно стручних сарадника, те је у току целог 1. полугодишта интензивно рађено са 25
идентификованих ученика виших разреда. Педагог и психолог школе су присуствовале
консултативном састанку радног тела пројекта у Београду 20. и 21. 09., а 23.12. је
посвећен присуству 4 члана пројектног тима завршном састанку 1. дела пројекта. Од 2.
полугодишта је у пројекат укључена и Економско-трговинска школа из Бечеја, на
предлог наше школе и активности које следе ће се планирати и реализовати у сарадњи
са њима.
2. полугодиште је протекло потпуно под утицајем ванредног стања и то је
изменило и могућности додатне подршке за ученике којима је то потребно. Прелазак на
наставу и учење на даљину је био огроман изазов за све, а посебно за децу којима је
додатна подршка преко потребна. Посебан изазов је представљало укључивање ученика
који немају техничких могућности, али и подршка ученицима који се образују по ИОПу. Подршка је необјашњено изостала потпуно из ШОСО „Братство“, тако да 3 месеца
преко 20 наших ученика није добијало никакво додатну подршку, тако да су се учитељи
и наставници сналазили сами са задацима и веома савесно и стручно пружали подршку
свој деци. Неки учитељи су још на почетку ванредног стања направили комплетну
збирку задатака и послали родитељима, односно деци, неки учитељи су се одлучили за
недељни контакт и одласке у породице, односећи штампане материјале, поштујући све
мере безбедности. Поред тога су родитељима продлеђивани савети за рад са децом са
сметњама у развоју, прослеђиване су им новине везано нпр. за кретање у току
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полицијског часа за особе са аутизмом и сл. Настављено је са радом на плановима
транзиције и у измењеним условима, тако да се за два ученика који наставу похађају по
ИОП2 у 4. разреду десио састанак учитеља, будућег одељењског старешине, психолога
и педагога, као и родитеља/старатеља, прецизирани су будући кораци од августа.
Такође је интензивно рађено и у случају 2 ученика у 8. разреду како би на
најбезболнији начин њих превели у наредни циклус образовања. Сматрамо великим
успехом да смо успели да мотивишемо ученика са ИОП2 за наставак школовања у
ШОСО „Братство“, који је пуно изостајао и организована је конференција случаја са
Центром за социјални рад везано за њега. Такође, ученица са ИОП2 наставља
школовање – након више разговора са одељењским старешином и психологом школе
распоређена је преко окружне уписне комисије у Економско-трговинску школу на смер
посластичар, обављена је посета тој школи и разговор са педагогом, обилазак школе,
интензивни контакти са родитељима и у оквиру пројекта ЦОП „Заједно ка средњој
школи“ се њена ситуација описује као пример добре праксе, с обзиром да од пуно деце
из исте породице ниједно старије дете није завршило ни основну, а камоли средњу
школу.
У току 2. полугодишта је попуњавано и неколико упитника како за потребе
пројекта, тако и од стране МПНТР за снимање стања наставе и учења на даљину деце
из осетљивих група. Интензивно смо трагали за начинима обезбеђивања техничке
подршке за праћење наставе најугроженијима. Сарадња при решавању проблема
неукључивања у наставу на даљину ученика који имају техничке могућности, као
сарадња и саветовање наставника, ученика и родитеља при укључивању ученика који
немају техничке могућности за укључивање у наставу на даљину је био приоритет.
Преко ЦОП пројекта је обезбеђена допуна интернета од 5GB сваког месеца до краја
2020. године за 7 породица, а исто преко Центра за образовне политике и Песталоци
фондације је школа почетком јула добила у власништво 3 таблета. Најугроженије
породице немају нет, односно због жеље да би сачували таблете у првобитном стању, и
због чињенице да има много више деце и породица него 3 којима би требала таква
врста подршке, један је преко лета дат породици из које имамо четворо деце у нашој
школи, а од септембра ће стајати у школи (код директорке или координаторке пројекта)
и преко реверса ће узимали наставници, односно ученици у зависности од услова и
потреба.
Стручни тим за ИО је преко директорке и координаторке континуирано био у
контакту у вези свих питања где смо имали дилеме са просветном саветницом
задуженом за ИО у Школској управи Нови Сад, као и са стручњацима у оквиру Мреже
подршке.
Евиденција и комплетна документација везана за спровођење инклузивног
образовања, као и посебна евиденција о ученицима укљученим у ИО, педагошки
профили и сваки појединачни ИОП се архивира код психолога школе у посебном
регистру.
Директор, заједно са Тимом за инклузивно образовање су одговорни за даље
праћење и наставак активности на ширењу инклузивне културе и праксе у установи и
шире.
Извештај саставила
Берчек Маргарита,
дипл. психолог,
координатор Тима за ИО
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Састав Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво у
школској 2019/2020.години је следећи: Душко Бојић – координатор, Радена Николић –
помоћник директора, Ева Варга- проф.физике, Небојша Паланчанин – проф.музичке
културе, Алба Мехић - проф.разредне наставе, Зорица Чешљевић - проф.разредне
наставе, Ивана Штрбац - проф.разредне наставе и Игор Секулић – проф. енглеског
језика.
За координатора је изабран Душко Бојић, а за записничара Ивана Штрбац.
Тим се у 1.полугодишту ове школске године састао два пута. На првом састанку
је формиран Тим, договорено је како ће се даље радити и када ће се израдити План
рада Тима.
На другом састанку је, урађена је анализа Плана рада Тима, по ком је циљ
оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама
динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за
различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.
Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у
Републици Србији су:
1) компетенција за учење;
2) одговорно учешће у демократском друштву;
3) естетичка компетенција;
4) комуникација;
5) одговоран однос према околини;
6) одговоран однос према здрављу;
7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;
8) рад са подацима и информацијама;
9) решавање проблема;
10) сарадња;
11) дигитална компетенција.
Током године су јачане и оснаживане компетенције наставника за развој
међупредметних компенција и предузетништо кроз интерне обуке у школи, похађање
семинара, рад са стручном службом, хоризонтално подучавање (наставник-наставник).
У првом и петом разреду спровођена је пројектна настава кроз коју су се код ученика
развијале све међупредметне компетенције и њихове предузетничке способности.
Размењивана су искуства и праћен индивидуални напредак ученика и развијености
међупредметних компетенција, због ванредног стања и организовања наставе на
даљину, у измењеним околностима.
Увидом у годишње извештаје стручних већа и актива, као и кроз разговоре са
наставницима и учитељима чланови Тима су закључили да се у школи спроводи
Акциони план развоја међупредметних компетенција и предузетништва.
Координатор Тима за развој међупредметних
компетенција и предузетништво
Душко Бојић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Кључни циљеви и приоритети планирања рада у школи произилазе искључиво из
плана Тима за унапређивање квалитета и развоја установе и чини саставни део
образовно –васпитног рада . Од школске 2019/ 20. год. редовно се постављају, прате и
вреднују већина индикатора из плана за унапређивање квалитета и развој установе
током претходне школске године и примењује се уз сталан процес праћења и
вредновања у току наредне школске године од стране стручних органа школе.
Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, тимова и педагошког
колегијума уређује се са статутом школе.
Улога стручних органа у чијем је саставу и Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе је:
1)старају се о осигурању и унапређењу квалитета образовно васпитног рада школе;
2)прате остварење програма образовања и васпитања;
3)старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
4)вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника;
5)прате и утврђују резултате рада ученика ;
6)предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и
васпитања;
7)решавају друга стручна питања образовно васпитног рада.
На основу статута наше школе улога Тима за обезбеђивање квалитета и развој
установе је :
Бави се реализацијом школског развојног плана и обезбеђивање квалитета образовно
васпитног рада.
ТИМ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ је у првом
полугодишту, у новоформираном саставу одржао састанак 28. децембра 2019. године
што је евидентирано записником овог тима. Чланови овог тима су обавештени о
реализацији постојећег плана у току првог полугодишта. На овом састанку дат је
предлог акционог плана који је дат као продукт анализе стандарда квалитета рада,
правилника о стандардима квалитета и статута установе као и на основу анализе
посећених часова школске 2018./19. године. Предлог овог плана ће се разматрати на
следећем састанку тима када добијемо потпуније податке записнике и извештаје
осталих тимова. Сви чланови тима су добили предлог новијег плана електронским
путем како би се припремили за даљи активни рад.
Анализирајући пронађене записнике осталих тимова који функционишу у нашој
установи установили смо следеће:
- да законом обавезни тимови одржавају састанке и прилажу их у електронској форми
као и у регистраторе који су за то предвиђени;
- да Тим за маркетинг и школски сајт има велику улогу у праћењу и документовању
целокупног рада школе;
-да се документација води довољно ажурно код већине тимова;
-да тимови иновирају и конкретизују своје садржаје кроз наставне и ваннаставне
активности како би кроз свој рад имали још кориснију улогу у раду наше школе;
- да тимови сарађују и уче једни од других јер се улоге појединих тимова испреплићу,
а садржаји рада тимова су уско повезани једни с другима.
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Састанци свих тимова су одржавани по потреби , а јединствени састанак за самоеволуацију свог раду, су сви тимови одржали 26. и 27. децембра по слободном избору
времена одржавања.
Тим за унапређивање квалитета и развој установе за школску 2019/20. годину је
реализовао испланирано за прво полугодиште:
-Формиране су базе података, планова и извештаја на нивоу школе;
-Праћени су и усклађивани прописи и њихова примена из различитих области;
-Чланови тима су и сарадници у настави и чланови стручних органа школе тако да смо
остварили боље разумевање, проток информација , размену мишљења и ставова на
нивоу
школе;
-Организоване су радионице у
школи, локалној заједници и ван ње;
-Одржано је мноштво огледно-угледних часова који су медијски пропраћени и
посећени како од чланова колектива тако и многобројних гостију;
-Тим учествује у креирању развојног плана школе и већ је у изради акциони план за
обезбеђивање квалитета рада и развој установе, а финална верзија ће бити достављена
свима после самовредновања рада школе које је у току уз помоћ Тима за
самовредновање;
-организована је пројектна настава од 1. до 8. разреда;
-појачана је сарадња са локалном самоуправом.
Помоћник директора школе и стручна служба су доставили извештаје о посећеним
часовима редовне наставе према плану и распореду у првом полугодишту. Направљен
је план за друго полугодиште као и договор да се у складу са планом акценат да на
посете часова одељенског старешине.
У другом полугодишту настављене су уобичајене активности у раду школе:
-обележавање значајних датума на нивоу школе;
-ученици су укључивани у разне наставне и ваннаставне активности(припрема и
реализација такмичења , припремна настава осмих разреда, професионална
оријентација, вршњачка подршка, спортска такмичења …)
На основу дописа Министарства о увођењу ванредног стања од 17. 3. до 6.5. и указане
потребе да се настава у свим школама одвија на даљину, наша школа је одмах
поступила према упутствима и предузела одређене припреме како би се настава
одвијала у складу са законом:
-испитане су слабости и снаге за овакав вид наставе;
-урађен је акциони план рада школе;
-пружена је подршка ученицима, наставницима и стручним сарадницима за лакше
обављање наставе на даљину;
-подељени су задаци свим члановима колектива;
-свакодневно су прослеђиване алатке и материјали потребни за рад;
-наставници и стручни сарадници су упућивани на обуке и стручна усавршавања;
-прослеђивана су обавештења и упутства потребна за даљи рад;
-анкетирани су родитељи и ученици ;
-сви чланови колектива су у неком сегменту учествовали у активностима поводом
пробних и редовног испита мале матуре;
-примењен је и направљен распоред посебних часова наставе на крају другог
полугодишта .
Својим организовањем и резултатима која смо постигли доказали смо своју спремност
и иновативност у раду наставе на даљину која је за нас представљала један нови изазов.
Школска година је успешно реализована у овим посебним околностима, а нарочито је
значајна подршка директорима од стране министарства који су високо професионално
и ефикасно организовали и реализовали наставу на даљину.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
ОРИЈЕНТАЦИЈУ
Чланови Тима у школској години 2019/20 су наставници Маринко Момчичевић, Атила
Тот Каша, Дарка Обрадовић, Сања Глигић, Дејан Станкин, Марија Праизовић и Роланд
Молнар, психолог Маргарита Берчек као и представник родитеља Љубица Џигурски .
Координатор Тима и за ову школску годину је Роланд Молнар.
Тим се у овој школској години званично састао три пута а било је и честих незваничних
састанака. На рад Тима као и на рад целе школе утицала је пандемија звана ковид-19, и
из тих разлога се многе испланиране активности нису реализоване.
Од предвиђених активности програмом рада Тима реализоване су следеће активности:
- По договору разредне старешине су саме бирале радионице које ће радити у
своме одељењу (свако прилагођава своме одељењу).
- Одељењске старешине седмих и осмих разреда су са својим одељењима радиле
радионице из професионалне оријентације.
- Реализована је посета 13. Фестивалу науке у Београд, где се промовисало учење
и наука.
- Радио се појачано на професионалној оријентацији са ученицима који су у
пројекту за планирање и спровођење плана транзиције.
- Одељењске старешине осмих разреда су прикупиле податке о наставку
школовања од својих ученика.
- Ученици су добијали информације о средњим школама из Бечеја у вајбер
групама у току наставе на даљину.
- Сарадња са пројектним тимом „Заједно ка средњој школи“
Активности које нису реализоване (планиране су биле од марта до јуна) :
- Пуно радионица на ЧОСевима што седмих, што осмих разреда.
- Ученици осмих разреда нису презентовали на ЧОСевима истраживачке радове
везане за поједина занимања. Нису правили презентације и плакате о појединим
занимањима
- Ученици осмих разреда нису били у средњим школама на данима отворених
врата.
- Средње школе нису представиле своје профиле у нашој школи
- Реални сусрети у нашој школи са родитељима стручњацима (ученици осмих
разреда).
- Упознавање колектива са Правилником о стандардима услуга и каријерног
вођења и саветовања.
Координатор Тима: Роланд Молнар

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА
МОНТЕСОРИ ТИМА
Почетком школске 2019/20 године директорка школе је донела решење о раду
Монтесори тима школе. Чланови су: Слађана Пантовић, Јелисавка Швоња, Милена
Гмијовић, Ирена Смољанац, Драгана Алексић и Изабела Шормаз. На првом састанку
Тима за кординаторку изабрана је Изабела Шормаз. Записничар је Ирена Смољанац.
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У другом полугодишту настављена је квалитетна професионална сарадња са
Монтесори тимом Предшколске установе „Лабуд Пејовић“ кроз размену материјала и
идеја о методама учења.
Због пандемије вируса COVID 19 , одложени су планирани семинари „Монтесори
математика за децу од 3 до 10 година“ и „Примена Монтесори методе у раду са особама
са инвалидитетом“ у организацији Монтесори друштва Србије . Семинар ће се
реализовати почетком наредне школске године.
Током другог полугодишта чланови Тима су континуирано размењивали искуства о
примени елемената Монтесори програма у настави и ваннаставним активностима.
Чланови Монтесори тима су у условима учења на даљину континуирано израђивали
радне материјале и примањивали их у раду.
Ажурирани су и подаци у каталогу купљених Монтесори материјала. Чланови Тима
су проучавали литературу о примени Монтесори методе у раду.
Чланови Тима школе у сарадњи са осталим наставницима припремили су
радионицу са Монтесори материјалима за будуће прваке.
23.06. 2020.
Координаторка Монтесори тима
Изабела Шормаз

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ
У току школске 2019/2020. године Тим за маркетинг је успешно испратио дешавања у
школи и око ње.
На почетку школске године подељене су улоге члановима тима и они су их успешно
обављали током године.
Maринко Момчичевић, Марија Праизовић и Небојша Паланчанин су били задужени за
праћење дешавања у школи у Радичевићу, док су Тијана Грујић и Сервето Пецин су
били задужени за постављање садржаја на школску Фејсбук страницу. Колегиница
Габриела Живковић, била је задужена за превођење на мађарски језик, сваке објаве која
је постављана на фејсбук страницу школе.
У току школске године Тиму се прикључила библиотекар Душанка Пивнички, која је
такође пратила школска дешавања и постављала објаве на Фејсбук, као и сва потребна
обавештења за јавност.
Такође смо пратили дешавања на другим каналима и битне информације делили на
нашој страници. Успешно смо испратили вести око Дечије недеље, Нове године,
школских и општинских такмичења и разних приредби које су организоване у склопу
школе и ван ње.
Координатор Тима за маркетинг
Тијана Грујић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КРЕАТИВНОГ ТИМА
Креативни тим одржао је 3 радионице и 3 састанка за уређење, тј. постављање изложби
или декорација у холу школе. Састанци – радионице су се организовали по следећем
распореду:
21.09.2019. - Израда висећих украса за хол и уређење хола
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01.10 – 04.10. - Активности поводом Дечије недеље – Договор о активностима на нивоу
школе и на нивоу града
5.10.2019. – Обележавање Међународног дан учитеља - Уређење паноа у холу
Новембар/Децембар 2019. - Израда предмета и украса за продајну изложбу
Децембар 2019. - Израда новогодишњих честитки за потребе школе
Децембар 2019. - Израда висећих украса за хол и уређење хола на тему Божић и Нова
година
Децембар 2019. – Новогодишња продајна изложба
Март 2020. - израда висећих украса за хол на тему пролеће
Милена Гмијовић,
координатор тима

IV ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТНИМ АКТИВНОСТИМА
ОШ ,,ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ“ школска 2019/2020.
година
I
Пројекат “Заједно ка средњој школи – подршка деци из осетљивих група у
преласку у средњу школу”
У 1. полугодишту су спроведене следеће активности:
1. РАЗРАДА И ФИНАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ
- Дефинисање активности и рокова, расподела дужности, уклапање у Годишњи план
школе (састанак пројектног тима) - 5. 09., све остало до 15. 09. 2019.
2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
- Ревизија и одабир акредитованих обука за целу школску годину - до краја септембра
- Обука „Методе/технике и wеb алати у настави усмереној на исходе“ (кат. број 487) - 28. 09. 2019.
- Обука „Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада
установе“ (кат. број 150) - 12. 10. 2019.
- Обука „Нова е-школа (кат. број 296) - програм се изводи путем Интернета 4 недеље - октобар и новембар 2019.
- Обука „Успешно управљање одељењем - принципи и примери добре праксе“ (кат.бр.
11)
- 7. 12. 2019.
3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА
- Интерна обука/подсећање од стране стручне службе са одељењским старешинама од
5. до 8. раз., наставницима и школским тимом вези идентификације ученика и
стандарда за 8. разред - 20. 09. 2019.
- Наставници матерњег језика и математике и одељењске старешине попуњавају
инструменте; обрада података; уграђивање резултата у план спровођења активности - до 30. 09. 2019.
- Састанак школског тима и одељењских старешина, као и наставника матерњег језика
и математике у вези прављења списка учесника у пројекту (тражење сагласности од
родитеља) - - до 10. 10. 2019.
- Обезбеђивање потребног материјала, школског прибора, уџбеника за идентификоване
ученике - од средине октобра континуирано
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4. ИЗРАДА, ПРАЋЕЊЕ И РЕВИЗИЈА ПЛАНОВА ТРАНЗИЦИЈЕ/ПОДРШКЕ
- Састанак одељењских старешина и стручне службе везано за израду планова
транзиције (7. и 8. разред) – хоризонтално подучавање 2. 10. 2019.
- Развијање педагошког профила, постављање циљева и исхода, креирање мера,
расподела одгов. (7. и 8. разред) - до 15. 10. 2019.
- Састанак са одељењским старешинама 5. и 6. разреда ради развијања мера подршке за
ученике (израда мера подршке до средине новембра) - 3. 10. 2019.
- Праћење ПТ - континуирано до краја полугод.
- Евалуација сваког појединачног ПТ-а на основу датог обрасца - до 23. 12. 2019.
- Контакти са Центром за социјални рад Бечеј и организовање конференције случаја (уз
присуство полиције и Дома здравља)
у
вези
3
идентификована
ученика
континуирано, конференција у вези 3 ученика - у новембру и децембру 2019.
- Контакти са ШОСО „Братство“ и ИРК Бечеј у вези додатне подршке за ученике из
осетљивих група
- континуирано у току полугодишта
- Појачан васпитни рад и укључивање ученика у вршњачки тим и ученички парламент
као реституција - у току полугодишта
5. АКТИВНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
5.1 Индивидуално саветовање (индивидуални разговори са ученицима)
- Планирање активности у оквиру ПО; укључивање ПО у ПТ ученика (укључивање
тима за ПО на нивоу школе) - до 30. 09. 2019.
- Индивидуално саветовање; Пружање подршке у откривању и изградњи сопствених
потенцијала и капацитета од стране стручне службе школе и одељењских старешина октобар-децембар 2019. сваке друге недеље посебно на српском и мађ.
5.2 Пружање подршке у откривању и изградњи сопствених потенцијала и капацитета
(коучинг радионице, рад са родитељима, наставне и ваннаставне активности кроз које
ће ученици постићи успех)
- Педагог и психолог школе су радиле са ученицима 7. и 8. разреда посебно радионице
везане за професионалну оријентацију (на основу обуке из августа 2018.) – упознавање
и анкетирање, подела школског прибора и материјала - сваке друге недеље новембар и
децембар
- Одељењске старешине ученика 7. и 8. разреда су на часовима одељењског старешине
радили посебно радионице са свим ученицима у којима су учествовали и ученици из
ОГ - два пута у октобру и новембру, једном у децембру 2019.
- Одржавани су часови одељењског старешине везано за отвореност ка различитости - једном месечно новембар и децембар 2019.
- Креирање и приказивање форум представе и радионице везане за ненасиље и
прихватање различитости - 19. 11., 2. 12. и 13. 12. 2019.
- Заједнички часови српских и мађарских одељења ради развоја прихватања,
толеранције и вршњачке подршке - једном месечно од октобра 2019.
- Истраживање ученика у вези познавања дечјих права од стране ученика виших
одељења (случајни узорак), обрада резултата од стране ученика и приказивање
резултата на наставничком већу - септембар и октобар 2019.
- Снимање кратког филма (ученици су потпуно сами то одрадили) о томе шта деца
мисле о својим правима и приказивање у свим одељењима виших разреда - почетак
новембра 2019.
- Обележавање Међународног дана толеранције – 16. новембар и фестивала дечјих
права поводом 30 година од усвајања УН Конвенције о дечјим правима - 19. 11. 2019.
- Организовање разних активности под називом „Приближимо науку деци“ у
току
дечје недеље
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- Организовање дебате на тему прихватања различитости и разговора налик на ТедX
(БРАВО – Буди различити, а веома оригиналан) - трећа недеља новембра 2019.
- Реализација ЧОС-ева за развој критичког и аналитичког размишљања ученика једном месечно новембар и децембар 2019.
- Израда плана укључивања родитеља у пројекат – до краја септембра 2019.
- Индивидуални разговори одељењских старешина и стручне службе са родитељима информисање о пројекту, израда и сагласност за ПТ - од средине октобра до краја
полугодишта у више наврата
- Групни родитељски састанак по одељењима - укључивање родитеља у спровођење
ПТ; представљање припрема и реализације часова за завршни испит - крај октобра
2019.
5.3 Повезивање са светом рада (испитивање и информисање ученика о жељеним
занимањима, образовним профилима, могућностима школовања; тест професионалне
оријентације; упознавање са узорима из осетљивих група из локалне заједнице; посете
организацијама и предузећима; сајам образовања)
- Испитивање професионалних интересовања од стране стручне службе и одељењских
старешина - - новембар и децембар 2019.
- Прављење паноа са могућностима даљег школовања у Бечеју - децембар 2019.
5.4 Реални сусрети са средњим школама
- Посета средњим школама у Ади, Темерину и Новом Бечеју - средина новембра 2019.
- Обнављање сарадње са 5 фирми у Бечеју писменим путем и прављење плана рада
посета професионалаца школи у 2. полугодишту - почетак децембра 2019.
6. ПРИЛАГОЂЕНА ПРИПРЕМА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
6.1 Планирање прилагођене припреме за завршни испит
- Састанак наставника матерњег језика и математике ради представљања и
усаглашавања планова за припремну наставу за завршни испит - почетак октобра 2019.
- Прикупљање листе потребних средстава за рад од стране наставника матерњег језика
и математике и набавка истих (набавка дидактичког материјала, наставних средстава и
стручне литературе) - у току новембра 2019.
6.2 Спровођење и праћење прилагођене припреме за завршни испит
- Давање иницијалног теста (претеста) - 16. 10. 2019.
- Прављење обрасца и табеле у вези постигнућа ученика по стандардима и на основу
иницијалног тестирања за 8. разред, прослеђивање одељењским старешинама - крај
октобра 2019.
- Одржавање часова припремне наставе за ученике 8. разреда за завршни испит из
српског језика, мађарског језика и математике, посебно за ученике идентификоване у
пројекту - из српског језика по 4, из математике по 5, из мађ. језика 5 часова одржано
- Уградња развоја критичког и аналитичког размишљања у часове прилагођене
припреме за завршни испит из предмета историја, географија, биологија, физика и
хемија - континуирано у току 1. полугодишта
- Вршњачка подршка у учењу - сваке друге недеље у окт., нов. и дец. 2019.
- Састанак ради прикупљања података о одржаним часовима припремне наставе;
анализа одржаних часова; анализа постигнутих резултата и напретка ученика
(састављање извештаја) - средина децембра 2019.
- Састанци наставника који држе припремну наставу ради размене идеја, хоризонталног
подучавања и прикупљања података; састанци наставника са пројектним тимом и
одељењским старешинама - новембар и децембар 2019.
7. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
- Израда оквирног плана активности о начину и датумима посете фирмама у Бечеју - крај децембра 2019.
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- Израда плана активности о начину и датумима посете средњих школа у Општини
Бечеј - крај децембра 2019.
- Прикупљање пропагандног материјала средњих школа из окружења и приказивање
видео материјала ученицима - децембар 2019.
8. ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ НАСТАВНИКА (месечни састанци наставника, тимова
за планове подршке/транзиције итд.)
- Представљање активности, идентификације и стандарда, као и резултата пројекта на
наставничком већу - 6. 09. и 2019., и на Педагошком колегијуму
- 30. 09. 2019.
- Интерна обука на тему „Дечја права у образовном систему“ са посебним оствром на
право на заштиту од дискриминације - 14. 11. 2019.
- Представљање постигнутих резултата на крају 1. полугод. на одељењским већима - 23. 12. 2019.
- Представљање сажетка и добијених материјала са 4 семинара у оквиру пројекта на
стручним активима - у току новембра и децембра 2019.
- Студијска посета од стране ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Ђурђева и ОШ „Јосиф
Маринковић“ из Новог Бечеја у оквиру пројекта - 2. и 20. 12. 2019.
9. ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА (М&Е)
- Попуњавање електронског упитника за потребе пројекта о подацима школе –
септембар 2019.
- Континуиран контакт координаторке са ЦОП тимом (у недостатку ментора у 1.
полугодишту)
- Присуство на радном састанку у вези препорука другим школама и у вези наставка 2.
дела пројекта – 21. и 22. 09. 2019.
- Учешће на завршној конференцији 1. дела пројекта - 22. 12. 2019.
- Састанак пројектног тима ради евалуације реализације пројектних активности и
планирања даљег рада у 2. полугодишту - 19. 12. 2019.
- Писање полугодишњег и годишњег извештаја о пројектним активностима - до 10.
децембра 2019. и почетком јула 2020.
У 2. полугодишту је извештај према донаторима изгледао овако:
1. Најважнија постигнућа
1. сви ученици су постигли позитиван резултат, а посебно су у току ванредног стања
неки ученици са ПТ радили више и вредније него у школи;
2. сви ученици 8. разреда настављају школовање и то на смеру који желе;
3. израђена је добра структура подршке и праћења рада ученика који су у пројекту (па и
млађих ученика) у случају поновне потребе организовања онлине наставе и развијена је
квалитета сарадња како међу наставницима, тако и породица и школе.
2. Подршка у преласку ка средњој школи (укључујући и подршку учешћу у настави на
даљину)
Укупно је 25 ученика имало ПТ у вишим разредима, а ако се мисли само на ученике
завршног разреда, од тога је 5 ученика 8. разреда, још њих 47 је похађало прилагођену
припрему за завршни испит (из матерњег језика и математике), а поред њих је још њих
16 било укључено у пројектне активности на неки начин. То је укупно 68 ученика који
су на неки начин (кроз ПТ и/или пројектне групне активности) било укључено у
подршку.
Одељењске старешине 7. и 8. разреда су интензивно били ангажовани на овом задатку
(њих 10), потом наставници који предају математику и матерњи језик (њих 8), као и
наставници осталих 5 предмета који се полажу на завршном испиту (њих 14), као и
директор, педагог и психолог интензивно, додатно наставница задужена за вршњачку
подршку и наставник информатике, библиотекар – укупно 38 особа из школе.
37 представника локалне заједнице је непосредно или посредно било укључено у
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пројектне активности. Интензивно смо сарађивали са 3 средње школе у општини, као и
са Школом за основно и средње образовање, потом са Националном службом за
запошљавање, локалном самоуправом, интерресорном комисијом општине Бечеј,
Градским позориштем, Народном библиотеком, Домом здравља, Центром за социјални
рад, невладиним огранизацијама као што су Друштво пријатеља деце општине Бечеј,
Бечејским удружењем младих, Дневним боравком општине Бечеј, али и са осталим
основним школама у општини, потом са фирмама као што су пекара “Летти”,
“Александра” посластичарнице “Жербо” и “Ларгос”, аутомеханичарске фирме,
“Кнотт”, Геронтолошки центар, “Бечејпревоз” итд.
3. Професионална оријентација
Повезивање са светом рада (интервјуисање, представљање професионалаца,
информисање, радионице) је планирано за 2. полугодиште. Планирано је да ученици
кроз искуствено учење открију свет рада и да се упознају са подручјем рада и радним
условима и задацима којим ће се евентуално бавити након завршетка школе.
Планирани су реални сусрети у нашој школи са родитељима стручњацима за ученике 8.
разреда. Такође је планирано да у школи гостују професионалци разних занимања које
би ученици интервјуисали и била би представљена сва занимања која интересују
идентификоване ученике. Искуствено учење се није десило, али смо покушали да
идентификованим ученицима учинимо доступним писане, као и аудио и видео
материјале о занимањима која их интересују, а која су доступна на интернету.
Оно што је још изостало јесте пуно радионица на ЧОС-у код ученика 7. и 8. разреда.
Ученици 8. разреда нису успели да презентују својим вршњацима истраживачке радове
везане за поједина занимања, пошто нису правили презентације и плакате о појединим
занимањима, већ су истраживали само на нету по задатим линковима.
Ученици осмих разреда нису били у средњим школама на данима отворених врата, тако
да су средње школе представиле своје профиле које се наредне школске године
отварају код њих виртуелно, односно преко сајтова школа, друштвених мрежа и преко
линкова.
Сарадња са средњим школама у општини Бечеј је реализована. Посебно је контакт
успостављен са ШОСО “Братство” где ће један ученик са ИОП2 наставити школовање,
такође са Техничком школом, где је неколико ученика у јуну посетило школу и видели,
чули су детаље везано за занимање бравар, а посебна посета 3 ученика из мађарских
одељења се десила Економско-трговинској школи ради уписа – сво троје су
идентификовани и учесници пројекта. У тој школи се десила комуникација две стручне
службе поводом транзиције ученика са ПТ, ученици су се упознали са школом и са
смером посластичар (мада нису могли да бораве на једном наставном дану како је
првобитно планирано, али је ова активност била веома значајна, за неке и кључна за
наставак школовања).
Почетни састанак стручног тима наше школе и стручне службе Економско-трговинске
школе је служила за размену информација, педагошких профила и планова транзиције
са стручним тимовима средњих школа (поштујући ЗЗПЛ). Успостављена је интензивна
сарадња са тимом те средње школе која ће се наставити одмах у августу, након
повратка са годишњих одмора.
4. Прилагођена припрема за завршни испит
Прилагођена припрема за ЗИ је почела у новембру 2019. године и континуирано се
одвијала све до краја школске године.
МАТЕРЊИ ЈЕЗИК:
Припремајући ученике за завршни испит и наставници су трагали за новим збиркама
задатака, новим начинима и методама да прилагоде ученицима наставно градиво и да
их оснаже и припреме за завршни испит и да стекну осећај сигурности у себе да и они
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могу постићи добре резултате и уписати жељену средњу школу и тако наставити
образовање.
Ова школска година донела је још неке новине и измене у наставном раду, тако се
прилагођена припремна настава након проглашења ванредног стања одвијала у
измењеним условима. Ученици су прилагођени наставни материјал добијали у оквиру
Google учионице, уколико им нешто није било јасно комуникација се одвијала путем
Viber и mail-а.
Када су се стекли услови да се припремна настава организује у школи, а то је било у
јуну, ученици су у мањим групама имали припремне часове на којима смо понављали
градиво и радили задатке из збирки за пијемни испит. Ове школске године стекли смо
једно ново искуство, сви смо се прилагодили тако се и прилагођена припремна настава
одвијала у нешто другачијим условима, али никада нисмо заборављали наш циљ да
оснажимо ученике и да што боље ураде завршни тест и тако их припремимо да нове
школске обавезе прихвате као изазов и да наставе школовање.
МАТЕМАТИКА:
До прекида наставе и увођења ванредног стања на српском наставном језику је
одржано 7, а на мађарском наставном језику 6 двочаса. Већина ученика је била
заинтересована и редовно долазила на часове припремне наставе, али је било и оних
који се ни једном нису појавили. Праћење ученика и вођење евиденције о присутности
на часовима прилагођене припремне наставе за завршни испит из математике (за
идентификоване ученике) је такође био важан део посла наставника.
Након увођења ванредног стања рад смо наставили у измењеним условима. Са већином
идентификованих ученика је веома брзо успостављена комуникација прво преко Viber
и mail, а затим и преко Google учионице. Највеће проблеме и изазове смо имали са
ученицима на мађарском наставном језику јер смо са њима (из техничких разлога)
могли да комуницирамо само преко Messenger, а некима смо морали чак и поштом
слати задатке и чекати повратне информације од њих преко волонтера који су их
посећивали.
Редовно смо пратили рад и напредовање ученика, који су увек могли да нам се обрате
за додатна објашњења. Наравно, било је ученика од којих смо ретко и тешко добијали
повратне информације, али смо се заиста трудили да обухватимо што већи број
идентификованих осмака.
Током периода када се настава одвијала на даљину идентификовани ученици су:
• пратили телевизијске часове математике емитоване на каналу РТС3 (на српском
наставном језику) и ПанонТВ (на мађарском наставном језику),
• читали и проучавали додатни материјал постављен у Google-учионици (или
прослеђен преко Messenger, Viber, mail, преко волонтера или поштом),
• решавали задатаке за самостално вежбање (постављене у Google-учионици или
прослеђене на раније наведени начин са приложеним решењима у циљу
самовредновања),
• решавали и слали домаће задатке (на неки од раније наведених начина) који су у
већини случајева били везани на неки вид систематизације градива из одређених
области (табеле, мапе ума...).
Наставници су постављали додатни материјал у Google-учионици, постављали задатке
са решењима за самостално вежбање у Google-учионици, задавали, пратили и
вредновали домаће задатке и слали повратне информације.
Наши домаћи задаци и наставни листови су били формулисани тако да садрже разне
типове задатака на основном нивоу и то су били углавном задаци из разних збирки за
припрему осмака. Посебно смо обратили пажњу да типови задатака одговарају онима
који се најчешће појављују на завршним испитима (задаци на заокруживање, задаци за
80

повезивање, читање и тумачење једноставнијих графикона...). Ученицима смо такође
проследили и комплете од по 20 тестова са решењима и омогућили да вежбају и
питају наставника ако им нешто није довољно јасно.
Такође, за понављање и систематизацију градива из одређених области могли смо да
искористимо дигиталне домаће радове (слике, видео и аудио записе, презентације)
млађих ученика настале за време наставе на даљину, па је тако дошла до изражаја
вршњачка подршка која је у нашој школи и иначе веома развијена и функционална.
После пробног онлине теста и анализе резултата, као и обављеног анкетирања ученика
осмог разреда дефинисани су додатни циљеви и исходи из оних области и тема из којих
су ученици постигли слабије резултате или су их сами невели у анкети као мање јасне и
проблематичне. Израда овог првог пробног теста је била отежана за поједине
идентификоване ученике из техничких разлога (неки га нису ни радили).
На полагању другог пробног теста из математике које се обављало у школи појавили су
се сви идентификовани ученици (изузев два ученика са ИОП2 на мађарском наставном
језику мада су и њима били уредно припремљени прилагођени тестови).
Задаци и решења са овог пробног теста детаљно су анализирани заједно са ученицима
који су од 3. до 12. јуна 2020. године могли да долазе у школу на часове припремне
наставе из математике (који су организовани по групама од по највише 9 ученика).
Формиране су хетерогене групе, па су ученици на различитим нивоима постигнућа
могли помагати једни другима.
На полагању завршног испита из математике 18. јуна 2020. године појавили су се сви
идентификовани ученици осмог разреда наше школе и са солидним резултатима
положили исти. Детаљнија анализа резултата ће се обавити накнадно.
Реализована су и веома креативна решења: нпр. из математике је пре 7 година креиран
“Математички триатлон”, који у себи сједињује и повезује многе наставне предмете:
физику, хемију, географију, историју, музичку и ликовну културу, техничко и
информатичко образовање, те је исти организован и сада у оквиру 3 часа.
ОСТАЛИ ПРЕДМЕТИ:
Наставници и стручни сарадници, поред класичне и напред наведене припреме за
завршни испит, припремили су и сет питања у форми квиза (Kahoot, Socrative,
videotanar и сл.), како би ученици могли да на забаван начин провере своје знање из
свих наставних предмета који се полажу на завршном испиту и како би наставници
стекли увид на којим областима је потребно ставити нагласак у току припреме за
сваког појединачног ученика.
5. Вршњачка подршка
Вршњачке групе за учење организоване су сваке друге недеље, укупно седам пута у
току првог и три пута за време другог полугодишта. Ученици су овај вид учења истакли
као веома користан. Учење је организовано за ученике од петог до осмог разреда.
Највеће интересовање за овај вид учења су показали ученици од 5-7. разреда. Ученици
који примају подршку, су истакли да им је било лакше да уче од вршњака, да су се
упознали са новим методама учења и да им је овакав вид учења био и забаван. Ученици
који пружају подршку, сматрају да су на овај начин поновили градиво и да се осећају
добро док помажу својим другарима.
Укључивање ученика у ваннаставне активности је организовано на основу афинитета
ученика. Наставници који су организовали ваннаставне активности, били су изузетно
задовољни ангажовањем ученика, који иначе имају слабије оцене из тих предмета.
Ученици су били обавештени од стране предметног наставника када се организује
одређена ваннаставна активност и шта ће се радити. Наставници су на овај начин боље
упознали ученике и њихова интересовања , а ученицима је пружена прилика да корисно
проводе слободно време, бавећи се у школи активностима које су им занимљиве.
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Укључивање идентификованих ученика у активности Вршњачког тима и Ученичког
парламента је пре свега допринело томе да се идентификовани ученици осећају
прихваћено од стране вршњака и да увиде да могу да утичу и помогну у реализовању и
осмишљавању акција које се спроводе у школи. Координатори Вршњачког тима и
Ученичког парламента су ученике укључили у поједине активности, позивали их на
састанке и давали им одређена задужења. Неки ученици су укључени у рад Форум
театра, други су били дежурни на школској журци, питани су за мишљење, давали
предлоге, што је у знатној мери утицало на повећање њиховог самопоуздања.
Једна од планираних активности је и организовање хуманитарних акција и журки.
Током школске године успели смо да реализујемо једну хуманитарну журку у
фебруару. Ученици су донирали одећу, школски прибор или су давали новчани прилог.
У плану је била и организација хуманитарне акције на крају школске године, што није
могло да се реализује.
Подршка ученицима у продуженом боравку је организована у договору са
наставницима који раде у продуженом боравку. Ова активност је планирана за друго
полугодиште, тако да је успела да се реализује свега два пута пре проглашења
ванредног стања. Ученици су помагали деци из нижих одељења у изради домаћег
задатка. Наставница која ради у продуженом боравку приметила је да су били веома
одговорни и озбиљни док су помагали млађима.
Подучавање млађих ученика од стране идентификованих ученика на часовима
допунске наставе је активност која је планирана за друго полугодиште, тако да је и она
реализована само два пута: једном из матерњег језика, а једном из математике.
Идентификовани ученици виших разреда су на часовима допунске наставе у првом
разреду са децом вежбала читање писање и сабирање и одузимање. И у овој активности
су, по речима учитељица, деца била веома одговорна и савесно су обављали своје
задатке.
Од осталих активности који доприносе у великој мери социјализацији и осећању
прихваћености ученика из осетљивих група можемо издвојити неколико значајних у 1.
полугодишту. Одржавани су часови одељењског старешине везано за отвореност ка
различитости уз подршку представника ученичког парламента. Креирана и приказа
форум представа и реализоване су радионице везане за ненасиље и прихватање
различитости. Ученици из српских и мађарских одељења су спајани на одређеним
часовима ради развоја прихватања, толеранције и вршњачке подршке. Обављено је
истраживање ученика у вези познавања дечјих права од стране ученика виших одељења
(случајни узорак), обрађен су резултати од стране њих сами и приказани ученицима и
наставницима. Снимљен је кратки филм (ученици су потпуно сами то одрадили) то
томе шта деца мисле о својим правима и исти су приказани у свим одељењима виших
разреда. Обележен је Међународни дан толеранције и фестивал дечјих права поводом
30 година од усвајања УН Конвенције о дечјим правима. Огранизована је дебата на
тему прихватања различитости и разговора налик на ТedX (БРАВО – Буди различит, а
веома оригиналан).
Настављена је и вршњачка подршка онлине: нпр. ученици 7. разреда су помогли у
математици преко видео комуникације ученицима 8. разреда који слабије напредују у
геометрији; раније “упаривање” ученика по нивоима код многих функционише и у
виртуелном простору.
Ученици су узели веома активно учешће у току студијске посете 2. и 20. децембра од
стране основних школа из Ђурђева и Новог Бечеја, заједно са делегацијом њихових
ученика и заиста верно представили огромну моћ и подршку вршњака која постоји у
нашој школи кроз вршњачки тим, ученички парламент, форум театар, дебатни клуб и
вршњачке групе за помоћ у учењу.
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28. 02. 2020. године је Ученички парламент под руководством координатора
парламента и пројекта - психологом школе реализовала speed dating и world café
комбиновано у фокус групама - ученици су причали са ученицима о унапред
припремљеним областима, а који се у великој мери тичу и пројектних активности.
Након анализе прикупљених података су ученици експерти препремили анализу истог,
те је планирано да се исти начин рада реализује и на наставничком већу, али је
ванредно стање то онемогућило. Исти сценарио ће бити поновљен на јесен у школи.
Још један доказ да ништа боље и корисније нема од подршке, прихватања и моћи
вршњака.
6. Стручно усавршавање наставника
Што се тиче усавршавања унутар установе психолог школе је одржала 5. марта 2020.
године интерну обуку чланова Савета родитеља односно представника заинтересованих
родитеља и Ученичког парламента односно заинтересованих ученика везано за
интеркултурализам (предрасуде, стереотипе, дискриминацију, толеранцију, сарадњу у
мултиетничкој средини), уз присуство десетак наставника.
Психолог школе је 10. 03. 2020. године излагала на округлом столу у Београду везано за
насилни екстремизам и радикализам, где су представљени примери добре праксе школе
и исти су припремљени као материјал за примену оног момента када се вратимо у
нормалне токове образовно-васпитног рада.
Сви наставници су учествовали у неком виду стручног усавршавања у току школске
године. Многи наставници су пролазили онлине семинаре за време ванредног стања.
Први пут јавно у оквиру Дечије недеље организовали смо Дане науке и тада смо
применили нова знања и вештине које смо стекли на семинарима и обукама које су
наши учитељи и наставници похађали током школске 2018/2019. и 2019/2020. године.
Трудили смо се да технике што чешће примењујемо и у редовној настави како бисмо
наставу осавременили и подстакли креативност код ученика. Примењивост наученог је
била видљива на одржаним угледним часовима који су били отворени за јавност, као и
у току студијских посета. Дан толеранције се у нашој школи организује већ неколико
година и ученици радо прихватају све активности које су везане за овај дан, јер имају
могућност да слободније изнесу своја критичка размишљања (у активностима попут
нпр. дебате).
Примену стечених знања и вештина прате стручна служба и директор током редовних
посета наставним часовима, као и из извештаја са угледних часова, потом увидом у
планове и програме стручних већа, пројектне планове, планове пројекта “Квалитетно
образовање за све”, као и преко тима за самоевалуацију и тима за професионални
развој.
Посебну ноту провере примене, и генерално рада наставника, али и за све остале
пројектне активности је дала активност Ученичког парламента преко wорлд цафé-а и
фокус група.
7. Настава на даљину и ванредно стање
Затварање школа, реализација наставе на даљину и ванредно стање изменило рад
школе.
У једној потпуно новој ситуацији у којој су се нашли ученици, наставници и родитељи
услед прекида наставе због епидемије, можемо констатовати да је рад школе настављен
кроз сасвим другачију форму. Наиме, од половине марта када су се школе затвориле
успостављена је онлине комуникација свих запослених у школи. Уредно су слате
информације наставницима путем маил-а у вези свих важних информација које су
стизале из МПНТР, одржаване су онлине седнице, рађене су анализе одржавања
наставе ипробног завршног испита (детаљна квантитативна и квалитативна анализа је
служила за даље прављење унапређених недељних планова), одржавана је
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комуникација са родитељима ученика у вези свих важних питања (напредовања
ученика, набавке уџбеника..).
Након 2 недеље наставе на даљину смо спровели истраживање преко Google упитника
међу ученицима, наставницима и родитељима о оптерећености и првим искуствима,
како би лакше и са што мање стреса наставили рад. Резултати истраживања су
искоришћени у наредном периоду за корекцију и обогаћивање садржаја и начина
спровођења усклађених са интересовањима и потребама деце. У складу са тим су
креиране Гоогле учионице као јединствена платформа коју већина наставника користи,
а укључени су видео позиви преко разних апликација у наставу као замена за директан
контакт, али којег су ученици веома жељни на основу истраживања.
Одмах након тога смо анализирали све школске планове, програме, акционе планове
пројеката које тренутно реализујемо и направили листу свих оних активности које је
могуће спровести и у ванредним условима. Циљ нам је био да покушамо да
организујемо цело учење на даљину тако да највише могуће личи на ситуацију која је
била пре увођења ванредног стања, прилагођено новим условима.
Тако смо и даље спроводили размене у оквиру стручних актива, одељењска и
наставничка већа, договоре тимова, само је канал комуникације промењен. Велики
нагласак смо ставили на стручно усавршавање, с обзиром да је прегршт обука постало
бесплатно и доступно на онлине платформама (црпимо пуно подршке из материјала из
Мађарске).
Вршњачко учење тако драгоцено смо развијали и у новим околностима, како међу
ученицима, тако и међу наставницима – планирали смо “упаривање” ученика за помоћ
и проверу знања, а за наставнике смо одредили “менторе” који ће помоћи онима који
нису дигитални урођеници.
Што се наставе тиче уградили смо развој компетенција за демократску културу и у
наставу на даљину (у све предмете и све наставне јединице где год је то могуће), као и
развој међупредметних компетенција, као што смо радили и пре ванредног стања.
Заправо ова ситуација је пружила огромну могућност за искоришћавање потенцијала
пројектне наставе и истраживачког рада, а посебно за развој аналитичког и критичког
мишљења.
Оно што је кључно јесте да онај ко жели нађе начин, те смо схватили да је већину
циљева и исхода могуће остварити и на овај начин, само треба бити отворен, креативан,
флексибилан и не губити ентузијазам 
Дакле, рад школе је настављен и сасвим добро функционисао у једној, за све нас, новој
ситуацији у којој смо били добро организовани и усаглашени.
Измењен је и рад наставника. Изазова је заиста било на сваком кораку. У почетку нам је
највећи проблем представљала комуникација и цела организација наставе за све
ученике, а посебно за ученике који немају никаквих техничких могућности за праћење
наставе на даљину. Одмах у старту и паралелно са тим се појавио као изазов
укључивање наставника у рад који имају недовољне дигиталне компетенције за
извођење наставе у новим условима. Потом усклађивање рада наставника, да се не
користи безброј различитих пратформи и извора комуникације у једном одељењу. А
када смо коначно успели да некако после месец дана све организујемо како-тако,
појавио се нови изазов – како пратити рад ученика, посебно ученика којима се
материјали шаљу поштом, а они или враћају израђене задатке или не. Додатни изазов је
рад са ученицима који имају сметње у развоју или специфичне тешкоће у учењу,
односно индивидуални образовни план.
Прекидом редовне наставе пред наставнике су постављени нови изазови у смислу
креирања другачијих облика рада са ученицима. С обзиром да се настава одржавала у
виртуелном простору, овакав начин рада за наставнике је био веома захтеван, јер у
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односу на редовну наставу, улагали су много више времена и труда да се све
предвиђене активности реализују, с обзиром да се оваква ситуација дешава први пут.
Наставничке приче које смо слали садржи детаљније информације (мисли, ставове,
осећања) како су наставници доживели наставу и учење на даљину, као и цело
ванредно стање.
Планирање и пружање подршке ученицима се наставило. Како је време одмицало, све
смо се више суочили са незаинтересованошћу појединих ученика, па и родитеља,
односно целокупна ситуација је веома утицала генерално на животе свих, па тако и на
расположење и дошло је полако до бурнинг-оут синдрома како код ученика, тако и код
родитеља, па и код наставника. И тако смо дошли до највећег изазова који се тиче
већине: како мотивисати ученике да се посвете учењу у оваквим околностима које
изазивају страх, неизвесност, стрес. Ако се томе дода непостојање директног људског
контакта онда је јасно да смо поред мотивисаности највећу пажњу посветили очувању
менталног здравља ученика и наставника.
Настава на даљину је омогућила наставницима да ученике упуте на сасвим другачије
облике рада: укључивањем у разне платформе за праћење наставе, подшка ученицима
исказивана је кроз праћење рада ученика и обавештавања о напретку, као и
превазилажењу евентуалних потешкоћа на које су ученици наилазили у свом раду.
Успели смо да нађемо начине како обезбедити ученицима допуну за интернет, а тамо
где је било немогуће организовати наставу на даљину на други начин, већ само слањем
штампаног материјала, ангажовани су волонтери на нивоу општине који недељно носе
лекције и враћају израђене наставне листиће, а практиковали смо и телефонске провере
знања. Али је важно напоменути да је остао и лични контакт са ученицима из нижих
одељења који живе у тешким социо-економским условима: поједини учитељи су
недељно посећивали ученике из својих одељења у својим домовима уз поштовање свих
мера заштите.
Такође, наставили смо са радом на професионалној оријентацији ученика 8. разреда
преко онлине платформи, као и припреме за завршни испит (преко Kahoot, Quizziz и
videotanar апликација, наставници су креирали своје блогове нпр.), спроводе се планови
транзиције за прелазак ученика са једног образовног нивоа на други, укључили смо све
могуће апликације и програме које нуди интернет за комуникацију (Viber, Zoom, Skype
и сл.).
Велики нагласак смо ставили и на правовремено и адекватно информисање ученика о
самом вирусу, о ситуацији у земљи, али и о свим корацима који их чекају до краја
школске године. Обележавање значајних датума (нпр. међународни дан среће, светски
дан Рома и сл.) су обележени на нивоу школе и у оквиру наставе материјалима у који су
укључени и родитељи. Поред тога оно што је посебан циљ био је да пружимо
ученицима материјал за квалитетно провођење времена у кући. Континуирано су
припемани и “скидани” са нета материјали, разне креативне платформе за испуњавање
слободног времена, игрице, савети како провести време заједно са породицом и сл.
Креирани су квизови знања, ученици су укључивани у разне конкурсе.
Што се тиче идентификованих ученика, реализација планова транзиције се наставила и
у измењеним условима. Настављен је контакт ИРК и са Центром за социјални рад тамо
где је то било неопходно.
О успешној прилагођеној припремој настави за полагање завршног испита је написан и
пример добре праксе за Центар за образовне политике и Pestalozzi Children’s
Foundation, који је промовисан и на сајту и друштвеној мрежи. Такође, примери добре
праксе су промовисани и на стручној конференцији “Пројектни приступ учењу – нит
која нас спаја” у Новом Саду 25. 06. 2020. године, а написан је и пример добре праксе
везано за наставак школовања девојчице са ПТ из социо-економски депривиране
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средине, те девојчица наставља школовање у Економско-трговинској школи која је
такође у пројекту, тако да ће бити прилике за сарадњу, наставак пружања подршке и
праћење ситуације транзиције у правом смислу речи као студије случаја.
У протеклом периоду смо попунили неколико упитника како за ЦОП, тако и званично
за Школску управо, као и за МПНТР везано за прилагођавање наставе, техничке услове
породица и школе, као и разна друга важна питања везано за несметано обављање
наставе и учења на даљину.
Оно што је изостало сво ово време јесте подршка стручњака из ШОСО “Братство”
Бечеј, те ученици којима је то било неопходно остали су ускраћени за логопедски,
дефектолошки односно олигофренолошки третман, реедукацију психомоторике и сл.
Како је време одмицало све више деце, односно породица се појавило којима је
потребна нека врста подршке. Потребе су веће него што смо мислили, али су мапиране
кризне тачке и школа је успевала успешно да се избори до сада са свим потешкоћама.
Јасно је да су неки ученици у великој мери подбацили за време онлине наставе, али
исто тако имамо сјајне примере добре праксе где су ученици поправили просек чак и за
пола оцене или оцену, заиста заслужено и објективно. Остају нам питања за наредни
период: како се вратити у стари колосек у септембру (ако се уопште вратимо), како
наставити комплетну подршку свим ученицима, како искористити ово искуство и
пренети у свакодневну праксу и за време “традиционалне” наставе…
II
У оквиру пројекта “Квалитетно образовање за све” Савета Европе су тек
започете активности у 1. полугодишту у наредној трогодишњој фази, те је израђен
акциони план пројекта школе за календарску 2020. годину у јануару. Након
проглашења ванредног стања је све стало везано за реализацију пројекта, сем
спорадичног обележавања значајних датума, а до 16. марта 2020. године је реализовано
следеће:
- Упознавање наставничког већа са комплетним акционим планом за 2020. годину јануар 2020.
- Ажурирање Google документа за праћење реализације пројекта и континуирано
попуњавање документа - јануар 2020.
- Примери добре праксе су промовисани на званичном сајту Савета Европе посвећени
образовним изазовима у време пандемије из региона – април 2020.,
МЕНТОРСКА УЛОГА ШКОЛЕ:
- Први менторски састанци у Дебељачи и Новом Саду од стране психолога школе - 20.
и 21.01. 2020.
- Подршка школама у Дебељачи и Новом Саду у израду акционог плана њихове школе
у развоју ЦДЦ - фебруар 2020.
РАЗВОЈ АНАЛИТИЧКОГ И КРИТИЧКОГ РАЗМИШЉАЊА У НАСТАВИ:
- Стручна већа – уградња развоја вештине критичког и аналитичког размишљања у
наставне планове – јануар 2020.
- Избор тема за тематске часове часа одељењског страшине везано за критичко и
аналитичко размишљања - јануар 2020.
- Реализација планираних наставних часова и праћење реализације истог-континуирано
- Реализација ЧОС-а са елементима за развој критичког и аналитичког размишљања
ученика - континуирано по плану
- Прављење плана реализације огледних часова свих наставника и реализација истих јануар 2020.
- Реализација примене пројектне наставе и истраживачког рада – према плану
- Примена speed dating и world café са ученицима у фокус групама - фебруар 2020.
РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
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- Израда припрема за час наставника из сопствених предмета уграђивањем родне
равноправности - континуирано
- Прикупљање примера добре праксе са наставних часова у вези родне равноправности
- континуирано у току године
- Реализација наставних часова са освртом на родну равноправност – континуирано
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА НА НИВОУ ШКОЛЕ
- Међународни дан сећања на холокауст - 27. јануар
- Обележавање Светског дана социјалне правде – 20. фебруар
- Обележавање Светског дана среће – 20. март
- Обележавање Међународног дана за елиминацију расне дискриминације – 21. март
(посебан осврт на десничарке покрете, екстремистичке групе, национализам, мигранте)
- Обележавање Светског дана здравља – 7. април
ДЕБАТНИ КЛУБ
- Формирање секције, договор око будућег рада и размена идеја везаних за план и
програм секције. Упознавање са појмом дебате. Уводна презентација теме из области
спречавања насиља. - јануар 2020.
- Дебата на тему превенције насиља у школама. Обележавање Међународног дана
борбе против вршњачког насиља. Израда паноа. - фебруар 2020.
ДЕБАТА У НАСТАВИ
- Ученици чланови дебатног клуба предлажу теме за дебату на различитим часовима
(предметима) и реализују исте
- фебруар и март 2020.
ВРШЊАЧКА ПОДРШКА УЧЕНИКА
- Поновно формирање вршњачког тима из избор адекватне особе за координацију истог
и израда плана рада ВТ (састајање бар једном у две недеље) - јануар 2020.
- Укључивање ученика са слабијим постигнућем и нижим економско-социјалним
статусом у ваннаставне активности - континуирано
- Вршњачка подршка ученицима са сметњама у развоју и подршка ученицима нижих
одељења са слабијим школским успехом у продуженом боравку, као и вршњачка
подршка у оквиру додатне и допунске наставе, припреме за завршни испит континуирано
РЕАЛНА ПАРТИЦИПАЦИЈА УЧЕНИКА У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ ШКОЛЕ
- Укљученост ученика у школске тимове (тим за маркетинг, за професионалну
оријентацију, за заштиту од днзз...) – од јануара 2020.
- Фокус групе са представницима ученика по разредима са циљем да се чује њихово
мишљење о протеклом периоду и идеје за наредни период – фебруар 2020.
ФОРУМ ТЕАТАР
- Припрема друге форум представе (породично насиље) и вежбање прве (вршњачко
насиље на националној основи) - јануар-март 2020.
- Приказивање прве форум представе на студијским посетама наставника и ученика из
других школа - у децембру 2019. године 2 пута
РАП СЕКЦИЈА - састанци рап секције - јануар-фебруар 2020.
III
НАРНС – Национална асоцијација родитеља и наставника Србије је носилац
трећег пројекта у оквиру конкурса “ИКО клуб – превазилажење сегрегативног
мултикултурализма: родитељи и наставници ка интеркултурализму”, који се
реализује у нашој школи са партнером ОШ „Иван Горан Ковачић“ из Суботице под
називом „Лепота различитости“. Целокупна реализација је била предвиђена за период
фебруар – април 2020. године, те је проглашење ванредног стања у потпуности
пореметило извођење скоро свих активности, те је Центар за образовне политике као
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донатор дозволио да се комплетна имплементација пребаци на 1. полугодиште наредне
школске године.
Општи циљ акције је унапређивање знања и повећање осетљивости ученика, родитеља,
наставника и локалне заједнице према интеркултуралности и развој компетенција свих
актера неопходних за квалитетан живот у демократском друштву.
У оквиру овог пројекта је реализовано следеће:
- “Интеркултурално образовање као инструмент јачања социјалне кохезије у школској
средини: приступи, методе, технике” (кат. бр. 455) одржан је у просторијама школе 8.
фебруара 2020.
- Интерна обука чланова Савета родитеља, Ученичког парламента и представника
наставника везано за интеркултуралност – март 2020.
- Мешање одељења српске и мађарске националности на унапред планираним
наставним часовима – од фебруара 2020. једном месечно
- Укључивање интеркултуралних садржаја у наставни процес, како код нижих, тако и
код виших одељења (прављење и реализација плана кроз стручне активе) - од фебруара
континуирано
- Приказивање форум представе на тему дискриминације на националној основи у
одељењима виших разреда – 2 пута у току фебруара 2020.
Берчек Маргарита,
координаторка пројеката

V ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент је тело које заступа интересе свих ученика у школи (општи
интерес који доприноси бољитку појединаца и школе у целини) и требало би да има
лидерску улогу у школи.
На почетку године су се изабрали чланови парламента на основу интересовања
која имају, а не успеха у школи, порекла, материјалног статуса или зато што одрасли у
школи мисле да они то могу. Чинили су га по 2 представника из сваког одељења 7. и 8.
разреда, а изабрани су од стране одељења на основу унапред прописаних захтева које
сваки члан треба да задовољи. Чланови парламента су били ученици који поседују
способности тимског рада, способности и особине „вође“, способности прихватања
туђих ставова, поштовања различитости, способности и спремност да саслушају
другога, да помогну другоме, једном речју ученици који својим понашањем доприносе
угледу школе.
С обзиром да је школа била у програму „Школа без насиља“ образован је и
вршњачки тим одмах на почетку школске године. Изабрана су по два представника из
свих одељења 5. и 6. разреда, тако да ове школске године постоје два одвојена тима
који имају одвојене састанке, док ученици 5. и 6. разреда исто дају своје предлоге и
конструктивне идеје Ученичком парламенту, а званичне одлуке гласањем доносе
ученици 7. и 8. разреда.
Пуни састав Ученичког парламента и ове школске године функционише под
именом „Дреам Теам“ и броји 20 чланова, а вршњачки тим такође 20 чланова. Поред
званично изабраних чланова је интересовање било поново огромно, те се тако још 52
ученика пријавило да желе да унапређују партиципацију деце и да учествују у
планирању и реализацији интересантних активности.
Координатор је Берчек Маргарита, психолог школе. Она руководи радом
Ученичког парламента, док са вршњачким тимом ученика 5. и 6. разреда руководи
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Небојша Паланчанин, професор музичке културе. Потешкоћу у раду и укључивању
свих ученика у рад ових тела представља чињеница да је психолог школе ангажована
на више страна, води три пројекта и форум театар поред свих осталих обавеза, помаже
у раду координатору вршњачког тима, а није укључена још једна особа из колектива
која би могла да руководи ученицима у ИО Радичевић, тако да су ти ученици често
ускраћени за акције које се спроводе у централном објекту. Такође, вршњачки тим се
састао свега неколико пута у току 1. полугодишта због неискуства наставника.
Чланство је изабрало на почетку године Ковачев Филипа за председника
парламента, а за потпредседника Шево Милану, обоје из 8. разреда. С обзиром да смо
имали искусне чланове, обучене и кроз вршњачку едукацију од прошле школске
године, није било тешко на почетку одредити „лидере“. За разне активности су
формирани подтимови на седницама парламента.
Парламент је интензивно функционисао: састанке, консултације, договоре,
седнице, радионице су имали скоро сваке недеље у просечном трајању од једног
школског часа, а по потреби и чешће као припрему пред веће активности у оквиру
школе у које су били укључени чланови парламента као носиоци, организатори или
учесници.
У оквиру Годишњег плана рада парламента су планиране разне активности и
трудили смо се да како-тако испоштујемо план, док је школа функционисала редовно.
Почетком октобра су одржане конститутивне седнице и представљен је
Пословник о раду парламента, као и годишњи план рада. Чланови парламента су
учествовали у активностима за време Дечје недеље – „Приближимо науку деци“.
У октобру су реализовани састанци и радионице у оквиру развоја групне кохезије,
тимског рада, превенције насиља, од стране координатора, а обележена је и Дечја
недеља уз подршку парламента. У новембру су кратком активношћу обрадовали
наставнике за дан просветних радника. У току новембра су започете групе вршњачке
подршке у учењу ученицима из осетљивих група у оквиру пројекта Центра за
образовне политике у вези транзиције и чланови парламента су дали велики допринос
овом сегменту планираних активности. У новембру је уз подршку чланова парламента
реализовано обележавање 30 година од усвајања УН Конвенције о правима деце –
снимили су кратак филм о познавању дечјих права од стране ученика и наставника и
учествовали су у радионицама. Повезано са даном толеранције је уз подршку
парламентараца органиизовано дебатовање, форум представа, као и разговори налик на
ТедX 19. новембра.
У току школске године је парламент потпуно самостално организовао 2 журке
хуманитарног карактера веома успешно за ученике виших разреда наше школе.
Ученички парламент је био веома активан до проглашења ванредног стања.
Интензивно се радило на форумовању, обуци чланова везано за лествицу
партиципације, као и у вези родно заснованог насиља, учествовали су у обележавању
важних датума сваког месеца у 1. полугодишту.
Као посебна нота ђачког активизма и доприноса превенцији насиља мора да се
истакне рад форум театра. Форум позориште је од пре 2 школске године постала
стална активност у нашој школи као нови облик школског позоришта. Школа која има
своје Форум позориште јесте школа која је отворена и спремна да се мења, на
ученицима посебно занимљив, приступачан и подстицајан начин. Прошле школске
године је 12 ученика вредно радило да приближи целој школи форум представу. И ове
школске године смо имали велики задатак. Прво смо радили на међусобном
упознавању и да направимо прави тим. Потом смо вежбали опуштање на сцени, затим
смо се подсетили свега шта све спада у насиље, које врсте и нивои насиља постоје и ко
је дужан да реагује и како, причали смо и радили на разбијању предрасуда, решавању
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сукоба мирним путем, сарадњи, разменили смо сва наша искуства везано за насилне
ситуације и тако из нашег искуства смо саставили ситуације, направили сценарио,
спремили текст, ликове, глумце, вежбали све то и вежбали и своје вештине
форумовања. Форум представа обилује ситуацијама игнорисања, неуспешног
реаговања, преко различитих врста и нивоа насиља, од стране различитих актера
школског живота. Успешности Форум театра је допринела велика одушевљеност и
огромна жеља ученика да учествују у свему овоме и захваљујемо им се у име целе
школе што раде велику ствар.
Вршњачка подршка ученицима са нижим образовним постигнућима и
ученицима из социјално-угрожених породица у виду вршњачке помоћи у учењу
покренута прошле школске године је приказана као пример добре праксе у оквиру
пројекта. Подршка се пружала сваке друге среде или четвртка сс све већим бројем
присутних ученика и са осетним резултатима.
Чланови парламента, вршњачког тима и форумовања, као и дебатног клуба су
били равноправни учесници студијске посете из основних школа из Ђурђева и Новог
Бечеја. Комплетан план студијске посете је планиран и реализован уз њихову подршку.
Посетили су нас не само чланови њихових тимова одраслих, већ и делегације ученика
који су били одушевљени квантитетом и квалитетом рада и нивоа партиципације
ученика у нашој школи.
27. фебруара су представници парламента реализовали Спеед Датинг и Wорлд
Цафé комбиноване у фокус групама, тј. ученици су причали са представницима ученика
из сваког одељења виших разреда о унапред припремљеним областима, анализирали су
прикупљене податке и план је био да гостују по истом принципу на наставничком већу,
али је то изостало због ванредног стања. Биће реализовано у току следеће школске
године.
Представници парламента су узели учешће на обуци одржаног од стране
психолога школе везано за интеркултуралност, заједно са представницима родитеља и
наставника. 37 учесника је у оквиру пројекта школе ИКО и „Квалитетно образовање за
све“ прошли обуку о интекултуралности, идентитету, култури уопштено,
предрасудама, стереотипима, дискриминацији, конформизму и сл. Они су у 2.
полугодишту требали у својим одељењима - ученицима и родитељима пренети своја
искуства и знања како би сви освестили значај "интер", уместо "мулти". Дивно
искуство учења различитих генерација, професија, култура, пола, идентитета,
националности итд. Први пут смо организовали обуку да су сви актери образовноваспитног процеса на једном месту и ми одрасли смо схватили пуно тога новог и
суочили се са својим увреженим мишљењима и ставовима, да је моћ "гомиле" и жеље
за припадањем чудо, а посебно колики су ресурс наша деца, како су зрела, имају своје
мишљење, имају пуно идеја. Заиста треба да радимо за децу, због деце и са децом, па и
са родитељима.
У току 2. полугодишта након проглашења ванредног стања је ученички
парламент фукцнионисао веома слабо, само уз размену информација. Ученички
парламент је на крају године дао своје мишљење везано за ученика генерације и
спортисту генерације школске 2019/2020. године.
На крају школске године су сви чланови ученичког парламента и форум театра
добили захвалнице од школе за квалитетан рад у истима.
Основни циљ постојања Ученичког парламента је да заступа интересе свих
ученика у школи и требало би да предузме лидерску улогу у свим активностима и
битним одлукама које се тичу ученика. Заиста су појединци оснажени и сјајно су
функционисали и без вођења одрасле особе врло често. И даље су сами иницирали
активности, организовали све и тражили само подршку одраслих.
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План је да се за следећу школску годину детаљније изради акциони план за
сваки месец и да се заиста и спроведе све у дело. Тежимо ка томе да у сваком месецу
буде нека мини акција по коме ће ВТ и УП школе бити препознатљив. Бавићемо се и
тиме да заиста ученици буду питани и лично у вези свих питања који се њих тичу:
ученичке екскурзије, ужина, предлози стручним и другим органима школе о
организацији живота и рада ученика у школи, однос сарадње ученика и наставника,
званично упућени предлози стручним органима школе, школском одбору, савету
родитеља и директору школе о правилима понашања у школи, о Годишњем програму
рада, Школском развојном планирању, слободним и ваннаставним активностима и
слично. Ученички парламент ће бити активни планер и носилац сва три пројекта школе
у којима ОШ «Здравко Гложански» учествује као пилот школа веома успешно.
Извештај саставила
Берчек Маргарита, дипл. психолог
координаторка Ученичког парламента

VI РЕАЛИЗАЦИЈА УПИСНИХ АКТИВНОСТИ
Цео план уписних активности је реализован по предвиђеној динамици од почетка године,
све до проглашења ванредног стања у земљи.
1. полугодишту је већ успостављен контакт са стручном службом Предшколске установе
„Лабуд Пејовић“ које су информисале школу о бројном стању деце за упис следеће школске
године и достављен је списак будућих првака из сваке васпитне групе. Прикупљени су подаци
о броју деце која нису на званичним списковима у сарадњи са локалном самоуправом,
предшколском установом, Домом здравља, Центром за социјални рад, посебно за децу из
осетљивих друштвених група. У сарадњи са вртићем и са локалном самоуправом су
обавештени родитељи/старатељи о упису деце која нису пријављена и не похађају
предшколски програм. У току овог периода су ученици нижих одељења на оба језика са
кратким приредбама и представама гостовала у Дечјем вртићу промовишући овако нашу
школу, а такође је организован Дан отворених врата за будуће прваке и њихове родитеље у
просторијама школе где су се упознали са историјатом школе и са свим важним сегментима
образовно-васпитног рада које школа нуди.
У фебруару 2020. године је достављено обавештење дечјем вртићу у виду плаката на свим
објектима о термину уписа и достави потребне документације у основној школи у стручној
служби школе. Обавештење о упису и о свим активностима у оквиру уписних активности
школе је и ове школске године достављено свим родитељима будућих првака у облику глајера
у свим објектима, и објављено је и у локалним медијима. У току месеца фебруара је извршен
упис и примање документације за упис у стручној служби школе. Након обављеног уписа су
педагог и психолог ажурирале комплетну документацију и списак. Тада још нисмо знали да ће
бити постављен портал за уписивање деце.
У марту и априлу 2020. године је требала да буде успостављена функционална сарадња са
предшколском установом, те је с обзиром на насталу ситуацију психолог школе обавила
информативне телефонске разговоре и преписку са психологом и педагогом дечјег вртића, и
прикупила најважније информације о деци која су уписана у нашу школу (дужина и редовност
похађања предшколског програма, укљученост у друге облике предшколског васпитања, дечји
развој и напредовање по аспектима развоја, запажања васпитача и стручног сарадника,
интересовање и области у којима је потребна подршка одређеном детету, додатне
информације о детету и подршци, предлози и сугестије у циљу пружања оптималне подршке
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детету у породици, основни подаци о примарној заједници у којој дете одраста и сл.). Посебан
контакт је обављен у вези уписа и тестирања једне девојчице на мађарском наставном језику,
такође и са логопедом, дефектологом и родитељима детета.
Први пут је за школску 2020/2021. годину целокупна процедура уписа у школу рађена
преко портала еУправе. Први корак је био исказивање заинтересованости родитеља за упис
детета у школу. Родитељи су могли то сами да ураде регистрацијом на порталу. Међутим,
већина родитеља се обратила директно школи, телефонским путем или лично, те је особа
овлашћена за унос података из школе уносила тражене податке. Затим је, према упутствима
Министарства, психолог школе одредила термине тестирања који су унети у систем. Родитељи
су поново могли сами да заказују термине, али су се определили да се поново обрате директно
школи и преко овлашћене особе заказали термине.
Након укидања ванредног стања, почетком јуна је психолог школе припремила сву
папирологију и материјал потребан за тестирање првака: позиве за тестирање, коверте,
спискове, тест свеске, потрошни материјал, упитнике за родитеље, саветнике и подсетнике за
полазак у школу, 4 врсте мудрих мисли и порука о васпитању за родитеље, добродошлице –
мале дипломе за будуће прваке, сокове, бомбоне и још пуно ситница.
Комплетно испитивање спремности за полазак у школу су обавиле психолог и педагог:
психолог је испитивала спремност за полазак у школу на матерњем језику деце, а педагог
школе је обавила разговор са родитељима, испуњавање упитника, прикупљање података о
физичкој, емоционалној и социјалној зрелости деце, као и о особинама личности. Истовремено
се десио и први родитељски састанак где су родитељи детаљно информисани о свим важним
подацима који су потребни за полазак у школу. Одмах при тестирању су анкетирани родитељи
о похађању изборне наставе Веронаука или Грађанско васпитање, о заинтересованости за
продужени боравак и евентуално учење мађарског језика као језика средине са елементима
националне културе за ученике на српском наставном језику, пренете су информације у вези
уџбеника за 1. разред, као и потребног школског прибора за целу школску годину.
Процена спремности за полазак у школу је обављена у јуну 2020. године. Тестирано је
укупно 63 првака на српском језику (53 у централном објекту, а 10 у издвојеном одељењу у
Радичевићу), као и 8 ученика на мађарском језику. Децу старију од 7 и по година нисмо имали,
као ни децу рођену после 1. марта 2013. године. За двоје деце су родитељи тражили могућност
за одлагање поласка у школу. Код једног детета је школа проценила да везано за емоционалну
и социјалну сферу има простора за одлагање, али је мајка и пре школе поднела захтев
интерресорној комисији општине Бечеј за одлагање, док код другог детета је тестирање
показало да је интелектуално потпуно зрео за школовање, иако емоционално има елемената за
размишљање, те школа није могла да стане потпуно иза одлагања, па је родитељима
саветовано да они сами поднесу захтев ИРК уколико су одлучни везано за одлагање. Стручна
служба је доставила мишљење о оба детета ИРК након тестирања.
Након процене спремности за полазак у школу овлашћена особа је уписала све будуће
прваке преко портала еУпис.
У току јуна су обављени и лекарски прегледи деце од стране Дома здравља/надлежне
службе и систематски прегледи – деца су са својим родитељима у договореним терминима
обављали прегледе и примали вакцине.
Свечани пријем првака је нажалост, због целокупне епидемиолошке ситуације, изостао.
С обзиром на чињеницу да су жеље родитеља у великој мери отежале уједначену поделу
ученика (посебно јер је полна структура таква да има 2/3 дечака и 1/3 девојчица), у јуну нису
формирана одељења, већ је август посвећен формирању одељења 1. разреда. Следеће школске
године се отварају 4 одељења: 1.а одељење на мађарском наставном језику са 8 ученика, 1.р
одељење у Радичевићу на српском наставном језику са 10 ученика, и 2 одељења на српском
наставном језику са 52 ученика. За двоје деце је преко ИРК на предлог родитеља одложен
полазак у школу школске 2020/2021. године. Сасвим је сигурно да ће за троје дете бити
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потребна додатна подршка (педагошки асистент, подршка дефектолога и логопеда). Школа
подноси захтев МПНТР за добијање педагошког асистента.
Одељења су и ове године формирана првенствено по жељама родитеља, а не по
педагошко-психолошким критеријумима, ипак су одељења како-тако уједначена по
способностима и по полу.
Крајем августа су спискови будућих одељења 1. разреда предати учитељима и оквирно су
информисани од стране психолога о деци, односно обављена је консултација у вези будућег
васпитно-образовног рада са будућим ученицима у најбољем интересу сваког детета
(психолог, поучена искуством из ранијих година је само предочила најбитније специфичности
деце, без навођења детаља теста, како се не би десио хало-ефекат и грешка прве импресије,
односно да сами стекну прво искуство са децом, а детаљни подаци ће се разменити крајем
септембра следеће школске године).

VII ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ
ИСПИТА
Завшни испит полагало је укупно 84 ученика : 80 на српском наставном језику, од тога
једна ученица из Републике Српске и четири ученика на мађарском наставном језику,
од којих је двоје полагало по ИОПу2.
Завршни испит су сви ученици положили и тема ове презентације је анализа резултата
тестова исказаних просечним бројем бодова на нивоу школе, по предметима и
одељењима.
АНАЛИЗА НА НИВОУ ШКОЛЕ
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АНАЛИЗА УСПЕХА ПО ПРЕДМЕТИМА
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АНАЛИЗА УСПЕХА ПО ОДЕЉЕЊИМА
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После извршеног уписа ученика у средње школе анализирали смо колико је ученика
уписало жељене школе по месту жеља. Прву жељену школу уписало је 67 ученика.
Школе које су биле на другом месту 10 ученика, треће школа, односно трећа жеља 3
ученика и четврту школу (четврта жеља) 3 ученика.
Економско-трговинску школу у Бечеју на четворогодишњи смер уписано је 20 ученика,
а у трогодишњи смер 4 ученика.
Гимназију у Бечеју уписало је 25 ученика.
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Техничку школу у Бечеју на четворогодишњи смер уписало је 15 ученика, а
трогодишњи 5 ученика.
Број ученика који је уписао школе ван Бечеја је 12, од тога 7 ученика је уписало
пољопривредну школу у четворогодишњем трајању и по 1 ученика у медицинску
школу, спортску гимназију, саобраћајну, уметничку и железничку школу.
Дел. број: 6-11-4/20
Дана: 31.8.2020.

VIII ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ПО ПРЕДМЕТИМА (према Календару такмичења и
смотри ученика основних школа за 2019/2020. год.)
У Табели су приказани постигнути резулати ученика наше школе према Календару
такмичења и смотри ученика основних школа за 2019/2020. годину.

ТАКМИЧЕЊА
Oпштинско

Окружно

Српски језик
Српски језик
као
нематерњи
Мађарски
језик
Страни језик

Историја

Немачки језик
Шево Милана - 1.место
Енглески језик
Петар Глигорић-1. место
Шево Милана - 3.место
5. разред
Гајинов Душан - 1.место
Субаков Емилија -2.место
Радонић Ђурађ - 2.место
6. разред
Антонић Алекса - 1.место
Милинков Марко- 3.место
Бркић Јаков- 3.место
7. разред
Нађ Ендре - 1.место
8. разред
Гаврић Теодор - 1.место
Шево Милана - 1.место
Милетић Симеон - 1.место
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Шево Милана -1.место
Петар Глигорић - 1.место

Републичко

Биологија

Физика

Хемија

7. разред
Павловић Александра 1.место
8. разред
Шево Милана - 1.место
Ковачев Филип - 2.место
Мишковић Нађа - 3.место
6. разред
Алекса Антонић - 1. место
7. разред
Ендре Нађ -1. место
Силард Шарвари 3. место
8. разред
Милош Родић - 1.место
7. разред
Коруга Урош - 1.место
Павловић Александра 1.место
Басарић Филип - 2. место
8. разред
Шево Милана - 1.место
Вулета Милош -1.место

Музичка
култура
Техничко и
информатичко
образовање
Географија

Физичко
васпитање

Математика

Фудбал:
1. место
2. Светосавски турнир
- 1.место
Одбојка:
1. место и мушка и
женска екипа
Кошарка:
2.место
3. разред
Илија Пејовић - 1. место
Кира Апић - похвала
4. разред
Тимофеј Бакханков похвала
Никола Иванишевићпохвала
Јован Бановић- похвала
Јован Бркић - похвала
5.разред
Дудаш Мате - 3.место
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Пливање:
Кекић Наташа- 1. место

Никола Иванишевић3.место
Тодор Враговић - похвала

Републичко
математичко
такмичење
„ Мислиша“
1. разред :
Звекић Татјана похвала
Митровић
Милица -похвала
Пивнички Иван 3.место
Црнојачки

7.разред
Урош Коруга 1. место
8.Разред
Милана Шево - 1.место
Урош Коруга – 2. место

Ученик
генерације
Спортиста
генерације

Предраг- 3. место
2. разред
Васовић Вања похвала
Тот Александар
Силвестер 3место
Шево Никола - 3
место
3. разред
Ковачев Теодорапохвала
Пејовић Илија похвала
4. разред:
Бабин Николапохвала
Бановић Јован похвала
Бркић Јован похвала
Враговић Тодор похвала
Ивановић Ана похвала
7. разред
Коруга Урош - 1.
место
8. разред
Вулета Милош –
похвала
Републичко
такмичење
Урош Коруга –
3. место

Шево Милана
Кекић Наташа

Остала такмичења:
Рецитовање на такмичењу за Дан толеранције ( рецитовање на нематерњем језику
– српском)
5. разред - Фекете Ана 3. место
7. разред – Сел Адриан 2. место
Библио – игре
Екипе 1.и 2. разреда на српском наставном језику – 2. место
Екипа 5. и 6. разреда из ИО Радичевић - 3. место
Крос – трке улицама града
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4. разред
Мркшић Борис - 1.место
Ђурић Анђела - 2. место
Божић Михаило - 2. место
Лончаревић Марина - 3. место
Марињесковић Страхиња - 3. место
5. разред
Пивнички Катарина - 1. место
Нићин Урош - 1.место
Вукшић Соња - 3.место
6. разред
Јоксимовић Сузана - 1. место
Божичић Марко - 1. место
Стојков Огњен - 2. место
Жигић Нађа - 3. место
7. разред
Јовановић Милица - 1. место
Басарић Филип - 1. место
Репац Јана - 2. место
Пипунић Марко - 2. место
Николић Анђела - 3. место
Братић Никола - 3. место
8. разред
Кекић Наташа - 1. место
Мирјачић Урош - 1 место
Мишковић Теодора - 3. место
Прерадов Алекса - 3. место
Услед прекида наставе због вируса Корона половином марта, многа општинска
такмичења предвиђена за другу половину марта нису одржана. У табели су приказани
постигнути резултати само за такмичења одржана до тог датума.

IX ИЗВЕШТАЈ СА ИЗВЕДЕНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И
ПОСЕТЕ ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ
У школској 2019/2020.године је, због проглашења ванредног стања, реализована
само екскурзија ученика осмог разреда и посета Фестивалу науке ученика 7. и 8.
разреда у првом полугодишту. Све планиране екскурзије и школе у природи за
2.полугодиште су отказане. Почетком јуна је од Министарства стигла препорука да се
настави са њиховом реализацијом, али је руководство школе проценило да
епидемилошка ситуација и даље није била безбедна за извођење екскурзија и школа у
природи, те оне нису реализоване.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ 8. РАЗРЕДА
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Дводневна екскурзија осмих разреда реализована је 17. и 18. 10. 2019. године на
релацији Бечеј-Радичевић- манастир Копорин- Ресавска пећина - СвилајнацКрагујевац- Шумарице – Опленац – Орашац – Радичевић – Бечеј.
На пут је кренуло 66 ученика и три наставника – пратиоца:
1. Дејан Станкин – одељењски старешина 8.р (8) и наставник-пратилац 8.б (19)
2. Сања Зеленкић-одељењски старешина 8.ц (19)
3. Савка Сегединац – наставник-пратилац 8.д (20)
На екскурзију смо кренули у 7 часова из Бечеја испред Спортског центра. Прво смо
посетили манастир Копорин, а затим Ресавску пећину и у наставку путовања
Природњачки центар у Свилајнцу. Након тога смо стигли у Крагујевац и сместили се у
хотел у Шумарицама по одељењима у собама, а затим је уследила вечера и
организовано диско вече за ученике у којем су они посебно уживали и забављали се.
Сутрадан, обишли смо Спомен-парк „Шумарице“ и Акваријум у Крагујевцу и у
повратку Опленац и Орашац.
Екскурзија је била садржајна и успели смо све садржаје да реализујемо.
У току екскурзије није било примедби на понашање ученика ни са једне стране
(наставника, водича, возача).
Похваљујемо ученике који су испоштовали наставнице у свему што смо се договарали.
Такође, похваљујемо и возача и водича који су професионално одрадили свој посао.
Свакако да је већи ефекат реализоване екскурзије и чињеница да смо током два дана
екскурзије имали веома лепо време. Замерке на реализовану екскурзију немамо и
препоручујемо је будућим осмим разредима.
Стручни вођа путовања
Сања Зеленкић

ИЗВЕШТАЈ O ПОСЕТИ 13. ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ
,,РАЗОТКРИВАЊЕ“ У БЕОГРАДУ
Дана 5.12.2019. године наша школа организовала је посету 13. Фестивалу науке под
слоганом „Разоткривање“ у Београду. Циљ посете био је промоција науке и
образовања,проширење знања из области хемије, физике, биологије, математике и
утицај на професионалну оријентацију ученика.
На пут је кренуо 91 ученик (троје пријављених ученика остало код куће јер су били
болесни) у пратњи наставника Дејана Станкина, Маринка Момчичевића, Сање
Зеленкић, Дарка Вујкова и Роланда Молнара, превозник је био Бечејпревоз из Бечеја.
Кренули смо из Бечеја око 12:30, након што је полиција прегледала аутобусе
(каснили смо пола сата од планираног времена због кашњења полиције). Путовало се са
два аутобуса преко Радичевића (48 ученика у једном и 43 ученика у другом). У Београд,
на Сајам (тамо се одржавала манифестација) стигли смо око 15:00 када је и био заказан
термин за улазак.
Ученици су према свом опхођењу посећивали штандове у халама 3 и 3а. Имали су 2
сата (колико је и потребно да се обиђу сви штандови), за разгледање, у неким
радионицама су могли и учествовати.
У 17:00 смо напустили сајам (сваки ученик је испоштовао договор), након чега се
кренуло назад за Бечеј. Назад је кренуло 90 ученика, пошто је ученицу 8ц одељења тата
покупио након завршетка посете.
Из разговора са ученицима, након посете, смо сазнали да им је било занимљиво,
забавно и поучно.
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У Бечеј смо стигли око 19:10.
Општи утисак је да су сви ученици били примерни, и да су сви образовно-васпитни
циљеви посете реализовани.
Дел. број: 6-11-7/20
Извештај саставио: Роланд Молнар
Дана: 31.8.2020.

X ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
Током школске 2019/2020.године у школи је рађено на следећим посебним
програмима: корективни педагошки рад, програм професионалне оријентације, програм
заштите животне средине, програм естетског, еколошког и хигијенског уређивања
школе, програм примене Конвенције о правима детета, програм превенције
малолетничке деликвенције, едукативни програм за развој, мир и толеранцију, програм
заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, програм школског
спорта и спортско-рекреативних активности, програм здравствене заштите и програм
сарадње са друштвеном средином.
Праћене су и реализоване активности које су планиране Годишњим планом рада
школе. Поједине активности ипак нису могле да се реализују ове школске године због
ванредног стања и целокупне епидемиолошке ситуације у држави.
Носиоци реализације програма корективног рада су одељењске старешине,
педагог и психолог. Код одређеног броја ученика у школи присутне су тешкоће у
савлађивању наставних садржаја, што условљава неуспех у учењу, а самим тим и
напредовање тих ученика те су укључени у корективни педагошки рад.
У оквиру реализације посебних програма доста се радило на остваривању
програма професионалне оријентације. Носиоци активности и реализације
програмских задатака професионалне оријентације су: школски психолог и педагог,
одељењске старешине и предметни наставници. У току школске године на часовима
одељенског старешине виших и нижих разреда реализоване су теме из програма
професионалног информисања.За реализацију овог програма били су задужени сви
наставници, на тај начин што су у оквирима својих предмета обрађивали поједине
теме везане за професионалну оријентацију. Психолог и педагог школе су посебно
биле задужене за ову област, јер су ученике упознавале са предностима и недостацима
појединих занимања и откривале професионална интересовања ученика.Ове године су
изостала, програмом предвиђена, посебна предавања за родитеље од стране стручне
службе о начину пружања помоћи детету при избору занимања. Више о активности у
оквиру овог програма налази се у оквиру извештаја Тима за професионалну
оријентацију.
Активности у оквиру програма заштите животне средине преплитали су се са
активностима у оквиру програм естетског, еколошког и хигијенског уређивања школе.
До марта су реализоване активности уређења школског простора и обележавања
значајних датума, а током наставе на даљину настављено је са реализацијом у виду
израде плаката и презентација од старне ученика из разних наставних предмета.
Примена програма Конвенције о правима детета заступљена је током целе
школске године, а посебно током Дечије недеље. Путем овог програма деца су имала
прилику да се упознају са својим обавезама, али и правима у свакодневном понашању,
опхођењу са људима, као односу старијих према њима и обрнуто.
Програм превенције малолетничке делинквенције је рађен методом
психолошких радионица, а уз помоћ СУП-а Бечеј. Тим за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања је у свом програму предвидео теме које су се
бавиле овим питањем и које су се реализовале на ЧОС-овима.
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Едукативни програм за развој, мир и толеранцију се показао битним у овим
друштвеним условима све учесталије појаве националне нетрпељивости, а реализован
је на ЧОС-у и ЧОЗ-у, уз помоћ стручне службе.
Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
донео је на почетку школске године Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања. Више о активностима у оквиру овог програма налази се
у оквиру извештаја тог Тима.
Програмом школског спорта и спортско-рекреативних активност су обухваћени
сви ученици школе. Носиоци активности у оквиру овог програма су били учитељи и
наставници физичког и здравственог васпитања. До почетка наставе на даљину
реализоване су све активности из програма. Нажалост, од марта до краја школске
године није било могуће реализовати те активности.
У оквиру програма здравствене заштите можемо рећи да је школа направила
посебан план на којем су били ангажовани наставници, односно одељењске старешине
нижих и виших разреда, стручна служба и повремено лекари-специјалисти разних
профила. Наиме, акценат је стављен на сарадњу са Домом здравља, у смислу очувања
здравих зуба код ученика нижих разреда, као и систематском прегледу за ученике и
виших и нижих разреда. Ова сарадња одвијала се током школске године према плану и
распореду који су заједно сачинили Дом здравља и школа, до увођења ванредног
стања.Овај програм се показао као веома ефикасан у стварању трајних хигијенских
навика, као и отклањању уочених недостатака (у одржавању и нези зуба, одржавању
хигијене и правилног држања тела).
У оквиру програма сарадње са друштвеном средином оставрена је сарадња са
свим институцијама у зависности од потреба школе и то кроз културну и јавну
делатност, друштвено користан рад, као и кроз помоћ деци са проблемима у учењу и
понашању и друго. На пољу културних активности сарадња је била усмерена на
Градско позориште, Музичку школу, Градску библиотеку, културно уметничка
друштва и братске школе у земљи и иностранству. Остварена је пуна сарадња са
Домом здравља у оквиру здравствене превенције ученика, Спортским савезом и
Спортским центром у циљу унапређења физичке културе, као и са Горанским парком
ради указивања потребе за очувањем природе. Као и ранијих година, сарадња је једним
делом била усмерена и на СУП, ради спречавања појаве малолетничке деликвенције и
безбедности ученика при одласку на екскурзије и школе у природи. Посебна пажња је
посвећена сарадњи са родитељима кроз разне видове активности као што су
родитељски састанци, индивидуалне посете и разговори са родитељима одељенског
старешине, стручне службе, директора школе, као и одржавање трибина и радионица
за родитеље из области које њих интересују.
Оваквом сарадњом смо постигли да и шира друштвена заједница добије увид у
рад школе, као и напоре које она улаже да оспособи генерације ученика као здраве и
свестране личности.

ЗАКЉУЧАК
Из свега наведеног можемо констатоватида су наши резултати рада завидном
нивоу као и претходних година. Најважнији облик рада, образовно-васпитни рад, у
односу на нека ранија времена и ограничења (просторна,кадровска..) са којима смо
сесусретали у великој мери узнапредовао, захваљујући наставницима који су се
активно укључили у све токове и промене у васпитно образовном раду, унапређујући
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свој рад, ширећи видике и прихватајући све оне промене које су допринеле подизању
квалитета рада у настави.
Активно учешће ученика у васпитно-образовном раду омогућило је да
ученицима буде лакши, креативнији и успешнији програм учења. Колектив се посебно
ангажовао на реализацији акционих планова постојећих тимова у школи чији је задатак
да унапреде развој школе.
И остали облици рада школе којима се доприноси остваривању плана и
програма, те циљева основног образовања и васпитања, били су на завидном нивоу,
постојала је бар жеља да се тај ниво повиси, а у неким облицима рада ученици су
постигли и врхунске резултате.
Оно што се посебно издваја као постигнуће јесте рад у отежаним условима због
епидемије вируса када је настава од половине марта месеца па до краја школске године
била обустављена, ставила је наставнике пред нове изазове, јер су морали да користе
on line наставу коришћењем различитих платформи. У почетку реализације ове наставе
било је извесних потешкоћа, али веома брзо су и наставници и ученици, као и
родитељи прихватили овакав начин рада који је резултурао успешним завршетком
школске године.
Овај Извештај биће предмет разговора на стручним органима школе, а
проистекао је праћењем рада и резултата рада свих сегмената образовања и васпитања.
Приликом планирања рада за наредну школску годину овај Извештај ће
послужити као једна од полазних основа да се даље настави са оним што је било
позитивно и доносило резултате, а да се покуша унапредити настава на оним местима и
у оним сегментима где су резултати најслабији.
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