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I  СТРУКТУРА ГПДИШОЕГ РАДА ШКПЛЕ 

 
1.   ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ РАДА    

 

Пснпвна и средоа щкпла „9.МАЈ“ Зреоанин је пснпвана 1966. гпдине, када је птппшела са 
радпм на пснпву Рещеоа Скупщтине ппщтине Зреоанин, брпј 1-0,2, 9/66. и рещеоа Пкружнпг 
привреднпг суда у Зреоанину, ппд брпјем Ус бр. 125/66 пд 19.09.1966. 
Щкпла има статус устанпве и крпз свпју делатнпст врщи предщкплскп, пснпвнп пбразпваое и 
васпитаое, кап и средое пбразпваое и васпитаое деце и ушеника са сметоама у развпју. 
Ппшеткпм щкплске 2018/19. гпдине приликпм планираоа и прпграмираоа рада щкпле, у свим 
сегментима узети су у пбзир: Развпјни план щкпле, Прпграмске пснпве васпитнпг рада щкпле, 
прпграм здравственпг васпитаоа, кап и предлпзи из Извещтаја п пствариваоу Гпдищоег плана за 
щкплску 2018/2019.гпдину. Приликпм израде Гпдищоег плана рада щкпле ппсебнп смп се 
рукпвпдили развпјним циљевима: ппстизаоем вищег нивпа безбеднпсти и сигурнпсти ушеника, 
бпљег здравственпг и емпципналнпг стаоа,  спцијалнпг развпја ушеника, бпљих међуљудских пднпса 
и угледпм и прпмпцијпм щкпле. 

Прпграм пбразпвнп – васпитне делатнпсти Пснпвне и средое щкпле „9.МАЈ” Зреоанин, 
темељи се на задацима щкпле кпји прпистишу из: Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 
васпитаоа („Службени гласник РС”,бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закпн), Закпна п пснпвнпм 
пбразпваоу и васпитаоу („Службени гласник РС“, бр.55/2013 и 101/2017), Закпна п средопј щкпли 
(„Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 
72/09), Закпна п средоем пбразпваоу и васпитаоу („Службени гласник РС” бр. 55/2013 и 101/2017), 
Закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу („Службени гласник РС” бр. 18/2010 и 101/2017), 
Правилника п наставнпм Плану и Прпграму за стицаое струшне псппспбљенпсти за рад у трајаоу пд 
једне гпдине за ушенике лакп менталнп пметене у развпју („Сл. гласник РС- Прпсветни гласник” бр. 
4/1994 ), Правилника п наставнпм Плану и Прпграму пбразпваоа за рад у трајаоу пд две гпдине за 
ушенике лакп пметене у развпју („Сл. гласник РС – Прпсветни гласник” бр. 5/1994 и 18/1997), 
Правилника п наставнпм Плану и Прпграму за стицаое средоег пбразпваоа у трајаоу пд три гпдине 
за ушенике лакп пметене у развпју („Сл. гласник РС – Прпсветни гласник“ бр.5/1994 и 18/1997 и 
Правилника п наставнпм плану и прпграму за први и други разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 
(„Службени гласник РС – Прпсветни гласник“, бр.10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10 и 
3/11 – др.правилник), Правилник п наставнпм Плану за први, други, трећи и шетврти разред пснпвнпг 
пбразпваоа и васпитаоа и наставнпм Прпграму за трећи разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04). Правилник п наставнпм плану за други 
циклус  пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и наставнпм прпграму за пети разред пснпвнпг 
пбразпваоа и васпитаоа („Сл.гласник РС – Прпсветни гласник“, бр. 6/07, 2/10, 7/10. – др. правилник, 
3/11 – др. правилник, 1/13 и 4/13.), Правилника п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа 
наставника, васпиташа и струшних сарадника („Службени гласник Републике Србије” 
бр.85/13,86/15,73/16.). 
 
 

 

2.  МАТЕРИЈАЛНП – ТЕХНИЧКИ УСЛПВИ РАДА 
 

Щкпла се пд псниваоа бавила пснпвнпщкплским пбразпваоем. Данас се бави пбразпваоем и 
васпитаоем деце са интелектуалнпм пметенпщћу према Плану и Прпграму прпписаних пд стране 
министарства. Настава се реализује у три смене. Изражен је прпблем недпстатка прпстпра за рад. За 
ушенике првпг и другпг  разреда пснпвне щкпле пбезбеђен је и прпдужени бправак, а у плану је 
прпдужени бправак за вище разреде. Настава се пдвија  и крпз целпдневну наставу у псам пдељеоа. 
При матишнпј щкпли ппстпје и раде 4 дислпцирана пдељеоа у два насељена места зреоанинске 
ппщтине, кап и једнп пдељеое  у  Алтернативи. На тај нашин, щкпла се труди да пбухвати децу са 
сметоама у развпју на теритприји целе ппщтине. 
 

У пквиру щкпле налази се главна зграда у шијем склппу се налази и једна ппмпћна и друга у 
прпцесу изградое. Приземна двприщна зграда има ушипнице за шетири развпјне-предщкплске групе 
са санитарним швпрпм, шајнпм кухиопм, прпстпријпм здравственпг радника, кап и кабинет 
наставника индивидуалне наставе. 
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Такпђе, у пквиру щкпле, на другпј лпкацији функципнище „Наща приша“ за пптребе и 
активнпсти деце расппређених у пет група. У щкпли ппстпје релативнп адекватне прпстприје за рад, с 
пбзирпм да зграда није грађена за пптребе щкпле (ушипнице, кабинети, радипнице за струшнп 
псппспбљаваое, библиптека са медијатекпм, играпница, прпстприје за струшну службу и 
административнп пспбље, амбуланта, кухиоа и трпезарија).   

У щкпли је пбезбеђенп даљинскп грејаое. 
Ушипнице и фискултурна сала пдгпварају нпрмативу щкплскпг прпстпра и ппреме.  
 

намена прпстпра  укупна ппврщина (m²)  

ппврщина щкплске зграде  2750  

ппврщина двприщта  2000  

ппврщина сппртскпг терена  1500  

зелене ппврщине  100  

 
 
 

3.  КАДРПВСКИ УСЛПВИ РАДА 
 

У щкпли ппстпје кадрпвски услпви за успещан пбразпвнп-васпитни рад.  
Ппред наставника разредне, разреднп-предметне и предметне  наставе  у щкпли раде и 

следеће службе: 

 Струшна служба је заступљена следећим струшним прпфилима: 2 психплпга, 1 спцијални 
радник.   

 Библиптекар 

 Здравствена служба је заступљена са 3 медицинска технишара и 1 стпматплпщким 
технишарем. 

 Наставници индивидуалне наставе: 7 лпгппеда, 11,20 реедукатпра психпмптприке, 2 
спматппеда, 1 специјални педагпг  и 1,6 наставникa кпрективнпг рада. 

 Дефектплпзи  ппред  свпг рада  у щкпли, пружају ппдрщку и другим устанпвама/щкплама 
у Зреоанину и у насељеним местима. 

 6  дефектплпга-васпиташа за предщкплске групе 
У реализацији Плана рада щкпле биће ангажпвани:  директпр щкпле, ппмпћници директпра, 

наставници, струшни сарадници и пстали радници заппслени у щкпли. 
 
 

4.  УСЛПВИ У КПЈИМА ШКПЛА РАДИ 
 

КПРИШЋЕНИ  
РЕСУРСИ 

КПРИСНИЦИ СВРХА КПРИШЋЕОА 

Парк 

(Планкпва бащта) 
Сви ушеници 

Дкр, рекреација, реализација шаспва ппзнаваоа прирпде 

и друщтва, грађанскп васпитаое 

Градски музеј Сви ушеници 

Уппзнаваое са културнп-истпријскпм бащтинпм у пквиру 

шаспва ппзнаваоа прирпде и друщтва и ликпвнпг 

васпитаоа, ШПС, грађанскп васпитаое 

ПЩ „Вук Карачић“ Ушеници нижих разреда 
Спцијализација ушеника, ппдстицаое спцијалнпг и 

емпципналнпг сазреваоа, спцијална интеграција 

Градска бащта Сви ушеници Представљаое резултата ваннаставних активнпсти 

Луткарскп ппзприщте 

Ушеници нижих разреда, 
деца из предщкплскпг 

пдељеоа и целпдневне 
наставе 

Усвајаое спцијалних нпрми, реализација ШПС-а и шаспва 

матероег језика 
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КПРИШЋЕНИ  
РЕСУРСИ 

КПРИСНИЦИ СВРХА КПРИШЋЕОА 

Културни центар Сви ушеници Реализација прпграма Дешјег савеза 

Црвени крст Сви ушеници Едукативна и материјална ппмпћ 

Хала сппртпва 
Ушеници средое щкпле и 
вищих разреда пснпвне 

щкпле 

Сппртска такмишеоа 

Јувенилнп  

саветпвалищте 
Ушеници вищих разреда 

пснпвне и средое щкпле 
Здравствена едукација у пквиру прпграма превенције 

 
 
 
5.  ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКПЛЕ  
 
Щкплске 2018/2019.гпдине, реализпвани су примарни задаци : 
 
Примарни задаци щкпле су: 

- пбразпвнп – васпитни рад 

- кпрективнп – педагпщки рад 

- адекватна рехабилитација деце са развпјним сметоама у пднпсу на врсту и степен    
менталне недпвпљне  развијенпсти 

- пбразпваое и васпитаое ушеника у циљу прпфесипналнпг псампстаљиваоа и 
псппспбљаваоа и  укљушиваоа у друщтвену средину 

- ппдизаое нивпа безбеднпсти и сигурнпсти ушеника у щкпли 

- ппбпљщаое угледа и прпмпције щкпле 

- ппбпљщаое атмпсфере у щкпли и међуљудских пднпса 
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II  ПРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКПЛЕ  

1. БРПЈНП СТАОЕ НА КРАЈУ  2018/2019. ШКПЛСКЕ ГПДИНЕ 

Пснпвна щкпла 

Редни 
брпј 

Пдељеое – група Врста 
Брпј ученика у 

пдељеоу 
Брпј ученика на 
нивпу  разреда 

1.  I-1 МР- ПЩ 7 I 7 

2.  II-1 МР- ПЩ 7   
 

3.  II-2 МР- ПЩ 7 II 14 

4.  III-1 МР- ПЩ 8     

5.  III-2 МР- ПЩ 6 III 14 

6.  IV-1 МР- ПЩ 5     

7.  IV-2 МР- ПЩ 4 IV 9 

Свега 7  нижи разреди 44  44 

8. V-1 МР- ПЩ 8 V   8 

9. VI-1 МР- ПЩ 5    

10. VI-2 МР- ПЩ 5 VI 10 

11. VII-1  МР- ПЩ 5      

12. VII-2 МР- ПЩ 4 VII 9 

13. VIII-1 МР- ПЩ 5    

14. VIII-2 МР- ПЩ 5   

15. VIII-3 МР- ПЩ 5 VII   15 

  8 вищи разреди 42  42 

16.  M ( III-V-VI-VII ) 
МР- ПЩ  

кпмбинпванп мађарскп 
1+1+1+1 M 4 

  1 кпмбинпванп мађарскп 4  4 

17.  I-II-III-IV      МР- ПЩ –Меленци 1+1+1+1  4 

18.    VI      МР- ПЩ –Меленци 4  4 

19.    V -VII  МР- ПЩ –Меленци 2+2  4 

20.  II-III-IV-VI МР- ПЩ – Стајићевп 1+1+1 +1   4 

21.  III-IV     МР- ПЩ – Алтернатива 4+2  6 

  5 дислпцирана пдељеоа 22  22 

22.   6/3 У+7/3 У УМР 3+1    

23. 6/4 У УМР 4    

24. 6/5 У УМР 4    

25.      4/6 У УМР 8    

26.         4/7 У УМР 8    

27.  4/8 У УМР 8    

28.  4/9 У УМР 8    

29.   4/10 У УМР 8    

  8   УМР 52  52 

30.  Млађа предщк.разв. Развпјне сметое 6    

31.  Млађа предщк.разв. Развпјне сметое 6   

32.  Припр.предщк. разв. Развпјне сметое 6   

33.  Припр.предщк. разв. Развпјне сметое 5   

  4 Развпјна предщ. 23  23 

 34. I група-нижи прпдужени бправак 10   

35.  II група-нижи прпдужени бправак 10   

 
2 прпдужени бправак 

 
  

свега  35 ПСНПВНА ШКПЛА 187  187 
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Средое пбразпваое 

Разред и пдељеоа Уписанп Исписанп Тренутнп брпјнп стаое 

1 – 1 9 1 8 

1 – 2 6 0 6 

1 – 3 6 4 2 

1 – 4  9 0 9 

                 1 - 5 10 4 6 

1 - 6 12 2 10 

2 – 1 9 0 9 

2 – 2  7 0 7 

2 – 3  8 1 7 

3 - 1  4 2 2 

3 – 2 6 1 5 

3 – 3  5 1 4 

УКУПНП : 91 16 75 

 
 
 
 
 

2.   ДИНАМИКА ТПКА ШКПЛСКЕ ГПДИНЕ - КАЛЕНДАР РАДА 

У ПСЩ „9. МАЈ“ се ппщтпвап Правилник п щкплскпм календару за Oснпвне и правилник за 
Средое щкпле са седищтем на теритприји АП Впјвпдине за щкплску 2018/2019. гпдину.  
 
 
 

3.   ИЗВЕШТАЈ П  РЕАЛИЗПВАНИМ ЧАСПВИМА  
 

Сви планирани шаспви у щкплскпј 2018/2019. гпдини су реализпвани. 
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Фпнд шаспва, нижи  разреди – 2018/2019. 
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Фпнд шаспва, вищи разреди – 2018/2019. 
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         Фпнд шаспва, средоа щкпла – 2018/2019. 
 

 
 
 

 
Наставни 
предмет 

 
 
 
 
 П
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ђ
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р
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У
ку

п
н

п
 

Д
р
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и

 р
аз
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Б
р
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У
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п
 

Тр
е

ћ
и

 р
аз
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е

д
 

Б
р

п
ј п

д
е

љ
е

о
а

 

У
ку

п
н

п
  

РЕДПВНА 
НАСТАВА 

         

Српски језик и 
коижевнпст 

70 6 420 
70 
66 

2 
1 

140 
66 

66 3 198 

Физичкп 
васпитаое 

70 6 420 
70 
66 

2 
1 

140 
66 

66 
 

3 198 

Математика 70 6 420 
70 
66 

2 
1 

140 
66 

66 3 198 

Уређеое 
друштва 

   66 1 66 66 3 198 

Практична 
настава 

690 6+1.5 5175 
690 
654 

3 
1 

2070 
654 

654 4 2616 

Пснпве 
машинства 

70 3 210       

Ппзнаваље 
материјала 

   66 1 66    

Материјали и 
пбрада 
метала 

70 3 210 
70 
66 

1 
1 

70 
66 

   

Техничкп 
цртаое са 
машинским 
елементима 

   70 1 70 66 2 132 

Технплпгија 
рада 

70 3 210 70 1+1+1 210 66 1+0.5+0.5 132 

Кпрективни 
рад 

90 6 540 90 3 270 90 3 270 

Пснпве 
угпститељст
ва 

70 1 70       

Хигијена и 
заштита на 
раду 

70 1 70       

Припремаое 
намирница 

70 1 70 66 1 66    

Ппзнаваое 
рпбе 

   66 1 66    

Текстилна 
влакна 

70 1 70       

Машине и 
алати 1+3 

70 1 70 70 1 70 66 1 66 

Машине и 
алати 1+2 
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Технплпгија 
шивеоа 

70 1 70 70 1 70 66 1 66 

Технплпгија 
шивеоа 
текстила 

         

Ппзнаваое 
материјала 
1+3 

   70 1 70    

Ппзнаваое 
материјала 
1+2 

         

Ппзнаваое 
материјала 
(пбућари) 

105 1 105       

Машине и 
апарати 
(пбућари) 

      66 1 66 

Tехнплпгија 
шивеоа пбуће 

105 1 105    66 1 66 

Прехрамбена 
технплпгија 

105 1 105       

Пснпве 
прехрамбене 
технплпгије 

105 1 105       

Машине и 
апарати 
(пекари) 

         

ИЗБПРНА 
НАСТАВА 

 

Грађанскп 
васпитаое 

9 Група 35 x 9                                            315 

Верска 
настава 

 

Правпславна 2  Групе 35x2                                                70 

Катпличка 1   Група 35                                                    35 

Исламска 1  Група 35                                                    35 

ДППУНСКА 
НАСТАВА 

 

Српски језик и 
коижевнпст 

35x2 35x2                                                 70 

Математика 35x2  37x2                                                  70 

СЕКЦИЈE   

Српски језик и 
коижевнпст 

35x1 35x1                                                   70 

Математика 35x1 35x1                                                   70 

Физичкп 
васпитаое 

35x2 35x2                                                   70 
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`4. РИТАМ РАДНПГ ДАНА ШКПЛЕ 
 

Сви ушеници ппхађају наставу у централнпм пбјекту, у 3 смене са скраћеним шаспвима пд 30 
минута, псим развпјних група кпје се налазе у ппмпћнпј згради.  

Рад у щкпли je прганизпван у три смене са недељнпм прпменпм смена за ушенике пснпвне 
щкпле. Прва смена  са ппшеткпм у 8:00, ппппдневна смена са ппшеткпм у 11:30 за ушенике нижих 
разреда, а у 11:00 за ушенике вищих разреда пснпвне щкпле. Трећа смена се пдвијала за ушенике 
средое щкпле са ппшеткпм у 14:30. Групе целпдневне наставе су биле у щкпли пд  7:30-16:30. 
Бправак је радип пд 7:30 – 11:30 / 11:30 – 16:30. Развпјна предщкплска група је ппхађала щкплу  пд 
7:30 дп 16:00. 

Настава у дислпцираним пдељеоима се пдвијала у преппдневнпј смени у Стајићеву, а са 
недељнпм прпменпм смена у Меленцима. 

Настава се у свим пдељеоима пснпвне и средое щкпле извпдила на српскпм језику, а у 
једнпм кпмбинпванпм пдељеоу на мађарскпм језику. 

 
 
5. ШКПЛСКИ КАЛЕНДАР 
 

 
Припремна настава за пплагаое разредних испита: 

 јунски 
рпк 

августпвски рпк 

Пснпвна и средоа щкпла 03.06. – 07.06.2019. 05.08. – 09.08.2019 . 

 
Време пдржаваоа разредних испита: 

Пснпвна и средоа щкпла 10.06. – 14.06.2019. 12.08. – 16.08.2019. 

 
Припремна настава за пплагаое ппправних испита: 

Пснпвна и средоа щкпла 17.06. – 21.06.2019. 19.08. – 23.08.2019. 

 
Време пдржаваоа ппправних испита:  

 
Пснпвна и средоа щкпла 24.06. – 28.06.2019. 26.08. – 30.08.2019. 

 

 Саппщтеое п успеху ушеника и ппдела ђашких   коижица, пднпснп   сведпшанстава на 
крају  првпг пплугпдищта пбавила се 27.12.2018. гпдине,  а на  крају  гпдине 
03.06.2019.  гпдине  за  ушенике  псмпг разреда и заврщне гпдине средое щкпле и 
28.06.2019. за ушенике 1-7. разреда пснпвне щкпле и псталих разреда средое щкпле. 

 У щкпли су се празнпвали државни и верски празници у складу са Закпнпм. 

 06.10.2018. – радна субпта: Уређеое щкпле и пкплине 

 06.12.2018. – Инклузивне игре 

 08.12.2018. – наставна субпта (надпкнада шаспва пд шетвртка 06.12.2018.) 

 09.05.2019. – прпслава Дана щкпле 

 18.05.2019. – наставна субпта (надпкнада шаспва пд шетвртка 09.05.2019.) 

 01.06.2019. – радна субпта: Уређеое щкпле и пкплине 
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6.  ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПРПДУЖЕНПГ БПРАВКА  
 

На крају другпг пплугпдищта у бправак је уписанп укупнп 16 ушеника. Пд тпга је билп 5 
ушеника првпг разреда и 11 ушеника другпг разреда. У првпм пплугпдищту је 14-прп деце ппхађалп 
прпдужени бправак, а у тпку другпг пплугпдищта је ппшеп да га ппхађа и нпви ушеник Даркп Будаи, 
кап и ушеница првпг разреда Маща Крстић. Пба ушеника су се вепма брзп прилагпдила и уклппила у 
групу. Два ушеника, кпјима је бправак у щкпли скраћен на два шаса, нису ппхађала бправак у  другпм 
пплугпдищту. 

Тпкпм другпг пплугпдищта је прпдужени бправак ппхађап и ушеник трећег разреда Лука 
Станић, уз пдпбреое директпрке щкпле. 

Сва деца су ушествпвала у активнпстима у складу са свпјим мпгућнпстима и већина деце је 
прихватила дневни ритам активнпсти. Није билп прпблема у раду. Сарадоа са пдељенским 
старещинама је била свакпдневна и на пдлишнпм нивпу. Такпђе смп успещнп сарађивали и са 
здравственим радницима, кпји су впдили рашуна п пдласцима деце у тпалет. За ушеника Растка 
Маљугића смп впдили рашуна п ппсебнпј исхрани и редпвнп му давали инсулинску терапију. 
 
 

7.  ИЗВЕШТАЈ П РАДУ РАЗВПЈНИХ ГРУПА 
 

У щкплскпј 2018/2019. гпдини,  припремнп – предщкплске  и  млађе развпјне групе ппхађалп 
је 23 деце. Пд тпга, 12  деце  у две млађе развпјне  и 11  деце  је билп расппређенп у две припремнп 
предщкплске групе. Двпје деце се уписалп, али се двпје деце  и исписалп тпкпм щкплске гпдине, збпг 
селидбе у инпстранствп и немпгућнпсти дпвпђеоа детета у вртић. 
Псмпрп деце је пве гпдине заврщилп припремнп – предщкплски прпграм. Сва деца настављају 
щкплпваое у нащпј щкпли. Пдлукпм Интерреспрне кпмисије, пплазак у први разред пдлпжен је за 2 
деце. Укупан брпј изпстанака за све групе је 1213. 

Адаптаципни перипд и првп укљушиваое у кплектив, успещнп је савладалп 13 деце. Мпже се 
рећи да су се сва деца успещнп адаптирала на прпстпр, другу децу и васпиташе, кап и да ппщтују и 
прате режим и ритам дана. 

Једнп дете је билп укљушенп у тпалени тренинг. Уз велику ппмпћ медицинскпг радника, 
рпдитеља и васпиташа, тпалетни тренинг  је успещнп заврщен и дете вище не кпристи пелене. 
Сарадоа са медицинскпм службпм се пдвија свакпдневнп. 

Двпје деце, укљушене у млађу развпјну групу, не хпда сампсталнп збпг шега је оихпв бправак 
у щкпли бип временски пгранишен на два пута недељнп. Пва деца су тпкпм тпг бправка у щкпли 
имала индивидуалне третмане кпд реедукатпра психпмптприке, спматппеда и лпгппеда.  Ппстпји 
пптреба и иницијатива рпдитеља да се у нареднпј щкплскпј гпдини  прпдужи оихпв бправак у щкпли. 
Кпнтакт и сарадоа са рпдитељима су свакпдневни, уз међуспбну размену инфпрмација. Сарадоа са 
рпдитељима пстварује се и крпз: групне и индивидуалне рпдитељске састанке, кпмуникацијске 
свеске,  Клуб рпдитеља и наставника...  

Имајући у виду узраст деце и структуру група, а нарпшитп имајући у виду специфишнпсти 
свакпг детета, ппстпји  изражена пптреба за щтп већим ангажпваоем и ппмпћи васпиташима у 
свакпдневнпм раду.    

Тпкпм щкплске гпдине укљушивали смп се и ушествпвали  у разним манифестацијама кпје је 
прганизпвала щкпла. Щетали смп градпм ппвпдпм пбележаваоа Дана пспба са Даунпвим 
синдрпмпм и аутизмпм, прпслављали смп рпђендане у играпници „Гринфилд” и щкплскпј сали, ищли 
смп на излет и ппсетили салащ „Лујза“ у Белпм Блату. Псим тпга, ппсећивали смп градске паркпве и 
игралищта и средпм пдлазили на Градски базен. 
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ИЗВЕШТАЈ ПРЕДШКПЛСКИХ РАЗВПЈНИХ ГРУПА  
на крају щкплске  2018/2019. гпдине 

 
Седнице пдељеоских већа пдржаване су према усвпјенпм Гпдищоем плану рада щкпле. 

 
БРПЈНП СТАОЕ ДЕЦЕ 

ГРУПЕ УПИСАНП ИСПИСАНП КПНАЧНП СТАОЕ 

МПР - 1    / /  6  

 МПР – 2    1 1  6  

ППР -1     / /    5  

ППР - 2     2 1   6 

УКУПНП 3  2  23  

 
         

ИСПИСАНИ, ИСКЉУЧЕНИ ИЛИ НАПУСТИЛИ  ГРУПУ 

РЕДНИ 
БРПЈ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ДЕТЕТА ГРУПА НАППМЕНА/РАЗЛПГ 

1.  Никплић  Ванеса МПР-2   нема кп да је дпвпди 

2.  Бпрбељ  Адријан ППР-2   селидба у инпстранствп 

 
 

ИЗПСТАНЦИ 

ГРУПА ППРАВДАНИ ( I +II ) НЕППРАВДАНИ ( I +II ) УКУПНП  ( I +II ) 

МПР-1   393  /  393  

МПР-2   416 /  416  

ППР-1  299  /  299  

ППР-2  105   / 105  

УКУПНП 1213   / 1213  

 
 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ППМПЋИ  
 

ВРСТА ТРЕТМАНА 

група ДЕФЕКТПЛПГ 
СПЦИЈАЛНИ 

РАДНИК 
ПСИХПЛПГ 

СПЕЦИЈАЛНИ 
ПЕДАГПГ 

ВАН 
ШКПЛЕ 

МПР-1 свакпдневнп     

МПР-2 свакпдневнп     

ППР-1 свакпдневнп     

ППР-2 свакпдневнп     

 
 

САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА  
 

ВРСТА САРАДОЕ БРПЈ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 23  

РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 18  

ППСЕТА ППРПДИЦИ /  
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 САРАДОА СА ДРУГИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА:  
Музеј, сајам, ппзприщте, излпжбе, бипскпп, щкпла, екскурзије, наступи  

 

ПРПГРАМСКЕ АКТИВНПСТИ МЕСТП  ДАТУМ 

Ппсета Нарпднпм музеју / / 

Дан щкпле Културни центар 09.05.2019. 

Еврппскп селп / / 

Дан пспба са Даунпвим 
синдрпмпм 

Центар града 21.03.2019. 

Дан пспба са аутизмпм Центар града 02.04.2019. 

Излет 
Белп Блатп 

салащ“Лујза“ 
10.06.2019. 

Играпница „Гринфилд“ 02.11.2018. и 13.06 2019. 

Базен Градски базен сваке среде 

 
 
 

 
 
 

Предщкплскп  2018/2019. крај првпг пплугпдищта 
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Изпстанци 
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и
 

св
ег

а 
и

зп
ст

ан
ак

а 

м ж м ж м ж м ж 

Млађа предщкплска 
развпјна 

1 4 1 0 0 1 0 5 1 416 - 416 

Млађа предщкплска 
развпјна 

1 6 0 0 1 0 1 6 0 393 - 393 

Укупнп: 2 10 1 0 1 1 1 11 1 809 - 809 

Припремнп предщкплска 
развпјна 

1 3 1 0 0 1 0 4 1 299 - 299 

Припремнп  предщкплска 
развпјна 

1 4 1 1 0 2 0 5 1 105 - 105 

Укупнп: 2 7 2 1 0 3 0 9 2 404 - 404 

Свега предщкплскп 4 17 3 1 1 4 1 20 3 1213 - 1213 



страна 18 

 

8.  ИЗВЕШТАЈ ЦЕЛПДНЕВНЕ НАСТАВЕ  
 
 

Седнице пдељеоских већа пдржаване су према усвпјенпм Гпдищоем плану рада щкпле.   
 

 
БРПЈНП СТАОЕ УЧЕНИКА 

 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОА УПИСАНП ИСПИСАНП КПНАЧНП СТАОЕ 

VI/3+VII /3 У  4  / 4  

VI -4 У   4   /  4 

VI -5 У   4 /     4 

УКУПНП  12 /  12  

 
                                                                                      УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

ПДЛИЧАН 
ВРЛП 

ДПБАР 
ДПБАР ДПВПЉАН НЕДПВПЉАН НЕПЦЕОЕН 

ПРПСЕЧНА 
ПЦЕНА 

VI/3+VII /3 У / 3 / / / 1 4,10 

VI -4 У 1 2 / / / 1 4,30 

VI -5 У 2 2 / / / / 4,47 

УКУПНП 3 7 / / / 2 4,29 

 
ИЗПСТАНЦИ 

 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОА 
ППРАВДАНИ        

 ( I +II ) 
НЕППРАВДАНИ   

( I +II ) 
УКУПНП   

( I +II ) 

VI/3+VII /3 У 848  /  848 

VI -4 У 900  624 1524  

VI -5 У 829  /  829 

УКУПНП 2577 624 3201 

 
ВЛАДАОЕ 

 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

ПРИМЕРНП ВРЛП ДПБРП ДПБРП ДПВПЉНП НЕЗАДПВПЉАВАЈУЋЕ 

VI/3+VII /3 У  3  / /  /  / 

VI -4 У  3  / /  /   / 

VI -5 У  4  / /  /  /  

УКУПНП  10 /  /  /  /  

                                                                
                                                                 ВАСПИТНП-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ  
 

Презиме и име ушеника 
Раз. и 
пдељ. 

Васп.-дисц. мера РАЗЛПГ 

/ / / / 

 
ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ППМПЋИ УЧЕНИЦИМА 

  

ВРСТА ТРЕТМАНА 

 ДЕФЕКТПЛПГ 
СПЦИЈАЛНИ 

РАДНИК 
ПСИХПЛПГ 

СПЕЦИЈАЛНИ 
ПЕДАГПГ 

ВАН 
ШКПЛЕ 

 12 12 1 0 0 

БРПЈ УЧЕНИКА 12 12 1 0 0 
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САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА 
 

ВРСТА САРАДОЕ БРПЈ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ  10 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  15 

ППСЕТА ППРПДИЦИ  / 

 
 

ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БРПЈ УЧЕНИКА 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ  10 

ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВПСЛАВНА  1 

ВЕРСКА НАСТАВА 
КАТПЛИШКА 

 / 

ИСЛАМСКА  1 

 
 

 САРАДОА СА ДРУГИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА:  
Музеј, сајам, ппзприщте, излпжбе, бипскпп, щкпла, екскурзије, наступи  

 

Прпграмске активнпсти Местп  Датум 

Ппсета Нарпднпм музеју     

 Дан щкпле     

Еврппскп селп     

Дан пспба са Даунпвим 
синдрпмпм 

    

Дан пспба са аутизмпм     

 
 

„Наща приша“ 
 

„Нащу пришу“  ппхађа 40 ушеника расппређених у пет група. 
На ппшетку щкплске гпдине у пдељеое IV6 у уписани су ушеници Шплак Жељкп и Станпјевић 

Дајана,  а у пдељеое IV7 у Стаменкпвић Милпщ и Кпвашев Весна. 
Уписани ушеници су се лепп уклппили и пд ппшетка ушествују у активнпстима. 
Перипд пд ппшетка щкплске гпдине прпвели смп у уређеоу прпстпра, кап и уређеоу и пдржаваоу 
двприщта. 

Пд ппшетка септембра месеца дп краја децембра месеца у пдржаваоу и уређеоу двприщнпг 
и унутращоег прпстпра имали смп ппмпћ Рудплф Алберта, ппмпћнпг радника. 
На ппшетку щкплске гпдине направљен је план ппсета шланпва струшне службе, кпји је пп плану 
реализпван у тпку гпдине. Нащу пришу“ једнпм месешнп ппсећивап је щкплски психплпг и спцијални 
радник а два пута месешнп имали смп ппсете щкплскпг библиптекара. 

Пет ушеника дплазилп је у щкплу и ималп термине за индивидуалне третмане кпд психплпга . 
Ушеница Светлана Радпсављев два пута месешнп пдлазила је у крпјашку радипницу и присуствпвала,  
а у складу са мпгућнпстима и ушествпвала у пдвијаоу наставнпг прпцеса. 

Сарадоа са медицинскпм службпм је пдлишна и свакпдневна. 
Кап и претхпдних гпдина и пве гпдине у пдржаваоу впћоака и прпстпра пкп оега,  имали смп 

ппмпћ пд кплега из Ппљпприврене щкпле и Ппљппривредне станице. Ппшеткпм нпвембра месеца 
дпгпвпрена је сарадоа са партнерпм – сарадникпм пкп радпва у пластеницима, кпја је пдмах 
реализпвана садопм зелене салате. 

Све планиране активнпст, и вище пд тпга, ушеници и наставници су реализпвали у тпку 
щкплске гпдине. Ушеници у „Нащу пришу“ дплазе редпвнп и изпстају самп збпг бплести или 
немпгућнпсти рпдитеља да их дпведу. 
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Ушеница Маја Ђуришек је два пута пп три недеље изпстала из щкпле, збпг пдласка пд куће и 
лутаоа. П пвпм слушају пбавещтени су директпр щкпле, спцијални радник и психплпг. Пд стране 
щкпле су предузети сви кпраци,  кпји су били пптребни. 

Сарадоа са рпдитељима је свакпдневна и кпректна. 
У првпм пплугпдищту укупан брпј изпстанака за 40 ушеника,пднпснп пет група је 1703. 
У тпку другпг пплугпдищта брпј изпстанака је 1475.  
Укупан брпј изпстанака за щкплску 2018./2019. гпдину је 3178 и сви су пправдани. 
Сви ушеници су пписнп пцеоени и имају примернп владаое. 
У пквиру „Наще прише“функципнищу и два ппгпна наще ушенишке задруге, па су ушеници и на 

тпм ппљу рада , у складу сасвпјим мпгућнпстима били ангажпвани. 
13.03.2019.гпдине имали смп ппсету из кабинета градпнашелника, када је дпгпвпрена сарадоа са 
фирмпм „ЕКП ГРАДОА“, пкп ппстављаоа бехатпна у летопј ушипници. Тпм приликпм ушеницима су 
ппдељени пакетићи са слаткищима. 

Пва сарадоа је ппшела са реализацијпм истпг дана и у вепма краткпм рпку заврщена. Ппред 
планираних радпва,  радници фирме „ЕКП ГРАДОА“ урадили су јпщ дпста непланираних ствари , кпје 
је билп пптребнп урадити. 

Избетпниране пптпунп нпве стазе пкп целпг прпстпра, кпје су биле прилишнп небезбедне збпг 
урущаваоа. У тпку пвих радпва птклпоен је и дугпгпдищои прпблем са канализацијпм . 

Пд средстава стешених радпм два задружна ппгпна у пвиру „Наще прише“, направљена је нпва 
кухиоа. 

Септембра месеца имали смп ппсету пд стране бициклистишкпг клуба из Зреоанина , пвпм 
приликпм ушеници су се уппзнали са радпм клуба, едукпвали п знашају физишке активнпсти за 
здравље, а кап ппклпн за ужину дпбили  впће. 

Пд марта месеца бесплатне фризерске услуге нащим ушеницима пружап је прпфесипнални 
фризер, птац ушеника Ђпкић Немаое. 

Пред нпвпгпдищое празнике ушенике је ппсетила гпсппђа Тијана Вукајлија, из редпва 
лпкалне заједнице и пбрадпвала ушенике бпжићним пакетићима. 
13.06.2019.гпдине имали смп дпнатпрску ппсету аустријскпг впјнпг атащеа и тпм дпнацијпм 
пбпгатили смп нащ инфпрматишки кабинет, алат за пдржаваое впћоака и двприщта,  кап и предмете 
кпјима ћемп улепщати нащ сппљащои прпстпр и пбпгатити васпитнп-пбразпвни рад.  
Сарадоа са лпкалнпм заједницпм је развијана и негпвана тпкпм шитаве щкплске гпдине. 

Пд 04.10.2018.гпдине ушеници су свакпг шетвртка ищли на базен. 
Пд 05.10.2018.гпдине ушеници су свакпг петка ищли у СЦ“БАМБИ“ 

Пд 01.11.2018.гпдине дп 15.05.2019.гпдине сви ушеници и наставници били су активни у прпграму „За 
шистије и зеленије щкпле у Впјвпдини“. 

Пд 03.09.2018.гпдине ушеници су свакпдневнп пп групама раднп ангажпвани (у складу са 
свпјим мпгућнпстима) у пдржаваоу хигијене прпстпра, хигијене двприщта, пдржаваоу впћоака, 
кпмппстираоу и радпм у пластенику. 

Из нащег впћоака ушеници су брали вищое и малине, кајсије пд кпјих смп сами правили 
впћне ужине и кплаше. Салату из пластеника пласирали смп кплегама у щкпли , кпристили је за 
пбрпке и ушеници су је нпсили свпјим кућама. Пд наще лаванде правили смп букетиће за прпдају и 
сущеое. Кпнстатпванп је да је у нащем прпстпру пптребна ппмпћ у тпку шитаве щкплске гпдине пд 
стране ппмпћнпг радника. 

Такпђе је примећенп да су ушеници у тпку зимскпг перипда исппљавали знаке агресивнпг 
ппнащаоа вище негп раније. 

Ппред наведених реализпваних активнпсти, узимали смп ушещће на свим щкплски и градским 
манифестацијама. 
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Били смп присутни на следећим манифестацијама:  

03.09.2018.гпд. - Сајам сппрта – хала Медиспн 

20-21.2018.гпд. - ЗР БИЗНЕТ 

29.09.2018.гпд. - Прпдајна излпжба - Авив парк 

29.09.2018.гпд  - 11. мини плимпијада „Упркпс свему –дпхвати живпт“ 

02.10.2018.гпд. - Бипскпп Cinestar 

05.10.2018.гпд. - Угледни шас „Сппртпм прптив насиља“ 

17.10.2018.гпд. - Сппртска акција „Сппрт је за све – укљуши ме“ 

31.10.2018.гпд. - Пплагаое венаца ппвпдпм стпгпдищоице пд псниваоа I Српскпг Нарпднпг пдбпра              

14.11.2018.гпд. - Јесеоа прпдајна излпжба 

16.11.2018.гпд -  Представа „Негде прекп седам брда“ 

17.11.2018.гпд. - Птвпрени дан- пбележаваое Дана уласка пслпбпдилашке Впјске у град на  крају I    

    светскпг рата 

30.11.2018.гпд. – Радипница „За шистије и зеленије щкпле у Впјвпдини“ 

06.12.2018.гпд. – Инклузивне игре  

12.12.2018.гпд. – Нпвпгпдищоа прпдајна излпжба 

20.12.2018.гпд. – Изврщнп веће Нпви Сад „Нпвпгпдищои базар“ 

21.12.2018.гпд. – Нпвпгпдищои ващар ПЩ „П.П.ОЕГПЩ“ 

21.01.2019.гпд –  Прпмпција Ушенишке задруге „Заједнп“на прпмпцији Наципналнпг мпдела дуалнпг  

    и предузетнишкпг пбразпваоа 

28.01.2019.гпд –  Ушествпваое на приредби ппвпдпм щкплске славе 

01.02.2019.гпд –  Радипница рециклираоа у прганизацији „РЕЦАНА“-а 

05-06.2019.гпд. – Псмпмартпвски ващар 

07.03.2019.гпд. – Пбележаваое Светскпг дана пспба са Даунпвим синдрпмпм 

21.03.2019.гпд. – Пбележаваое Светскпг дана пспба са аутизмпм 

02.04.2019.гпд. –  Пријем и дружеое са кпщаркащким репрезентативцем Игпрпм Ракпшевићем 

05.04.2019.гпд. –  Петрпвград куп-ревијални наступ на птвараоу турнира 

06.04.2019. – 16.04.2019. гпд – Ушещће на манифестацији „Буђеое прплећа“ 

09.05.2019.гпд. – Наступ ппвпдпм Дана щкпле 

10.05.2019.гпд. - „Еврппскп селп“ 

31.05.2019.гпд. - „Жпгарије“ 

05.06.2019.гпд. – Сремски Карлпвци, свешанп затваранје прпграма „За шистије и зеленије щкпле у  

     Впјвпдини“ 

07.06.2019.гпд. –  Специјална плимпијада у Бепграду  

08.06.2019.гпд. –  Дешија пијаца 

11.06.2019.гпд. –  Мајски кптлић 

12.06.2019.гпд –   Прпмпција Еврппскпг првенства у кпщарци  
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III  ИЗВЕШТАЈИ П РАДУ СТРУЧНИХ ПРГАНА И СТРУЧНИХ  САРАДНИКА У ШКПЛИ 
 

1. НАСТАВНИЧКП ВЕЋЕ 

 
         За щкплску 2018/2019  гпдину планиранп је 10 седница Наставнишкпг већа, а пдржанп је 8. 
Записници са реализпваним дневним редпм,  уз ппстпјеће дппуне и  измене се налазе у щкплскпј 
дпкументацији. 

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКПГ ВЕЋА ДАТУМ 

ПРВА СЕДНИЦА 

1. Анализа стаоа накпн пплагаоа разреднпг испита 
2. Инфпрмисаое кплектива п кадрпвским прпменама и режиму дана у щкпли 
3. Ппдела задужеоа у  40-шаспвнпј раднпј недељи 
4. Утврђиваое расппреда извпђеоа дппунскпг рада за време зимскпг распуста 
5.  Текућа питаоа 

24.08.2018. 

               ДРУГА СЕДНИЦА  

1. Разматраое Извещтаја п реализацији Гпдищоег плана рада щкпле за 
щкплску 2017/18. 
2. Разматраое Извещтаја директпра щкпле п свпм раду и раду щкпле за 
щкплску 2017/18. 
3.  Разматраое Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 2018/19.    
4. Разматраое Плана струшнпг усаврщаваоа заппслених за щкплску 2018/19. 
5. Текућа питаоа 

14.09.2016. 

           ТРЕЋА СЕДНИЦА 

1. Разматраое Правилника п мерама, нашину и ппступку защтите и 
безбеднпсти ушеника/деце за време бправка у щкпли и свих активнпсти кпје 
прганизује ПСЩ „9.Мај“ Зреоанин 

2. Инфпрмисаое кплектива п нпвинама у пквиру струшнпг усаврщаваоа 
3. Инфпрмисаое кплектива п резултатима расписанпг Кпнкурса за засниваое 

раднпг пднпса у ПСЩ“9.мај“ 
4. Пслпбађаое ушеника пд ппхађаоа наставе физишкпг васпитаоа и 

пцеоиваоа 
5. Текућа питаоа 

30.10.2018. 

          ШЕТВРТА СЕДНИЦА 

1. Извещтај Пдељенскпг већа развпјних група, нижих разреда, прпдуженпг 
бправка и целпдневне наставе 

2. Извещтај Пдељенскпг већа вищих разреда 
3. Извещтај Пдељенскпг већа средое щкпле 
4. Извещтај наставника индивидуалне наставе и струшне службе 
5. Извещтај Тима за инклузивнп пбразпваое 
6. Извещтај дисциплинске кпмисије 
7. Текућа питаоа 

27.12.2018. 

         ПЕТА СЕДНИЦА 
1. Извещтај Тима за защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа 
2. Извещтај Актива за развпј щкплскпг прпграма 
3. Извещтај Тима за струшнп усаврщаваое 
4. Текућа питаоа 
5. Дпнпщеое пдлуке п усвајаоу предлпга Плана надпкнаде прппущтенпг 

пбразпвнп-васпитнпг рада за перипд пд 18-22.02.2019. (дппуна) 
6. Дпнпщеое пдлуке п усвајаоу предлпга струшних већа п избпру издаваша 

бесплатних ушеника (дппуна) 

28.02 2019. 
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              ЩЕСТА СЕДНИЦА 

1. Извещтај Тима за сампвреднпваое 
2. 2.Извещтај Актива за развпјни план щкпле 
3. Извещтај Педагпщкпг кплегијума 
4. Текућа питаоа 

26.03.2019. 

              СЕДМА СЕДНИЦА 
1. Извещтај Пдељенскпг већа псмпг разреда 
2. Извещтај Пдељенскпг већа средое щкпле-заврщних разреда 
3. Анализа реализације активнпсти ради ппбпљщаоа међуљудских пднпса и 

угледа и прпмпције щкпле 
4. Слпбпдне активнпсти ушеника 
5. Пдлука п избпру избпрних предмета за први и други циклус 
6. Пдлука п избпру рпдитеља ппсматраша на заврщнпм испиту пснпвне щкпле 
7. Текућа питаоа 

27.03.2018. 

              ПСМА СЕДНИЦА 

1. Извещтај Пдељенскпг већа развпјних група, нижих разреда, прпдуженпг 
бправка, целпдневне наставе 

2. Извещтај пдељенскпг већа пд првпг дп седмпг разреда 
3. Извещтај пдељенскпг већа средое щкпле 
4. Извещтај наставника индивидуалне наставе и струшне службе 
5. Извещтај Тима за защтиту деце пд дискриминације, злпстављаоа и 

занемариваоа 
6. Извещтај Тима за струшнп усаврщаваое 
7. Извещтај Актива за развпјни план щкпле 
8. Извещтај Тима за инклузивнп пбразпваое 
9. Извещтај Тима за пружаое дпдатне ппдрщке 
10. Извещтај п пплагаоу Заврщнпг испита 
11. Разматраое и усвајаое предлпга Анекса щкплскпг прпграма за први,  други 

и седми разред ;  Щкплскпг прпграма за први разред, други разред и седми 
разред; Щкплскпг прпграма за пети и щести разред 

12. Разматраое и усвајаое предлпга за шланпве струшних тимпва за щкплску 
2019/20. 

13. Извещтај клуба наставника и рпдитеља (дппуна дневнпг реда) 
14. Текућа питаоа 

26.06.2019. 

 
 
 

2. ИЗВЕШТАЈИ П РАДУ ПДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 
 
У пбласти праћеоа и вреднпваоа ппнащаоа ушеника,  пдељенска већа су се бавила 

испитиваоем сампсталнпсти ушеника и оихпвим пднпспм према щкплским и друщтвеним пбавезама 
и импвини. Пратилп је и анализиралп  рад кпмисија за прпфесипналну пријентацију. На крају свакпг 
класификаципнпг перипда, а нарпшитп на крају првпг и другпг пплугпдищта анализирап се успех 
ушеника на нивпу щкпле,  у свим наставним предметима и свакпм пдељеоу. 
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ИЗВЕШТАЈ ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА ЦЕЛПДНЕВНЕ НАСТАВЕ 
  

 
Седнице пдељеоских већа пдржаване су према усвпјенпм Гпдищоем плану рада щкпле.   

 
БРПЈНП СТАОЕ УЧЕНИКА 

 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОА УПИСАНП ИСПИСАНП КПНАЧНП СТАОЕ 

VI/3+VII /3 У  4  / 4  

VI -4 У   4   /  4 

VI -5 У   4 /     4 

УКУПНП  12 /  12  

      
                                                                                    УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

ПДЛИЧАН 
ВРЛП 

ДПБАР 
ДПБАР ДПВПЉАН НЕДПВПЉАН НЕПЦЕОЕН 

ПРПСЕЧНА 
ПЦЕНА 

VI/3+VII /3 У / 3 / / / 1 4,10 

VI -4 У 1 2 / / / 1 4,30 

VI -5 У 2 2 / / / / 4,47 

УКУПНП 3 7 / / / 2 4,29 

 
ИЗПСТАНЦИ 

 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОА ППРАВДАНИ     ( I +II ) НЕППРАВДАНИ    ( I +II ) УКУПНП  ( I +II ) 

VI/3+VII /3 У 848 / 848 

VI -4 У 900 624 1524 

VI -5 У 829 / 829 

УКУПНП 2577 624 3201 

 
ВЛАДАОЕ 

 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

ПРИМЕРНП ВРЛП ДПБРП ДПБРП ДПВПЉНП НЕЗАДПВПЉАВАЈУЋЕ 

VI/3+VII /3 У  3  / /  /  / 

VI -4 У  3  / /  /   / 

VI -5 У  4  / /  /  /  

УКУПНП  10 /  /  /  /  

 
ВАСПИТНП-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ  

 

Презиме и име ушеника 
Разред и 
пдељеое 

Васп.-дисц. мера РАЗЛПГ 

/ / / / 

 
ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ППМПЋИ УЧЕНИЦИМА 

 

ВРСТА ТРЕТМАНА 

 ДЕФЕКТПЛПГ 
СПЦИЈАЛНИ 

РАДНИК 
ПСИХПЛПГ 

СПЕЦИЈАЛНИ 
ПЕДАГПГ 

ВАН 
ШКПЛЕ 

 12 12 1 0 0 

БРПЈ УЧЕНИКА 12 12 1 0 0 
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САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА  
 

ВРСТА САРАДОЕ БРПЈ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ  10 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  15 

ППСЕТА ППРПДИЦИ  / 

 
 
 

ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ  
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БРПЈ УЧЕНИКА 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ  10 

ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВПСЛАВНА  1 

ВЕРСКА НАСТАВА КАТПЛИШКА  / 

ИСЛАМСКА  1 

 
 

 САРАДОА СА ДРУГИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА: Музеј,сајам, ппзприщте, излпжбе, 
бипскпп, щкпла, екскурзије, наступи  

 

Прпграмске активнпсти Местп  Датум 

 Ппсета Нарпднпм музеју     

 Дан щкпле     

Еврппскп селп     

Дан пспба са Даунпвим 
синдрпмпм 

    

Дан пспба са аутизмпм     

 
 

ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА ПДЕЉЕНСКПГ ВЕЋА НИЖИХ РАЗРЕДА                                        
 

У нижим разредима наще щкпле уписанп је укупнп 55 ушеника,  (36 дешака и 19 девпјшица). 
У тпку I пплугпдищта уписана су 4 нпва ушеника, 2 ушеника у I1  разреду, 1 ушеник у  II2 разреду  

и 1 ушеник у III1  разреду. Један ушеник из III2 разреда  се исписап на крају I пплугпдищта пве  щкплске 
гпдине. 

Ушеник дислпциранпг пдељеоа Алтернативе ппхађа кућну наставу, два пута месешнп, збпг 
здравственпг стаоа. 

У матишнпј щкпли ппстпји 7 пдељеоа првпг цикуса пбразпваоа са 45 ушеника и једнп 
кпмбинпванп пдељеое на мађарскпм језику са 1 ушеникпм. Псталих 13 ушеника ппхађа наставу у 
дислпцираним пдељеонима у Стајићеву,  Меленцима и Алтернативи. 

Имамп и 3 групе прпдуженпг бправка,  кпје ппхађају ушеници I и II разреда, укпнп  21 ушеник. 
За све ушенике израђени су ИПП-и (ИПП 2),  на пснпву кпјих су и пцеоени. 

Ушеници првпг разреда, 8 ушеника, пцеоени су пписним пценама. Пдлишних ушеника је 42, 
затим 7 ушеника је врлп дпбрп, а 1 ушеник је пстварип дпбар успех. 

Ппщти успех свих нижих разреда је пдлишан, са прпсешнпм пценпм 4,83. 
Ппхвалницу за пдлишан успех ( 5,00 ) и примернп владаое дпбилп је 27 ушеника. 
Непцеоена ушеница је Драгана Кплпмпар - ушеница IV2 разреда, пд ппшетка  щкплске гпдине 

није  дплазила на наставу и упућена је  на разредни испит. 
Већина ушеника је примернпг владаоа (56 ушеника),  1 ушеница има  дпбрп владаое. 
Васпитнп – дисциплинска мере: 
Укпр пдељеоскпг старещине изрешен је ушеницама: Драгани Кплпмпар (IV2) и Кристини 

Бисљими (III1) збпг већег брпја непправданих изпстанака. 
Укпр пдељеоскпг већа изрешена је: Кристини Бисљими (III-1), Драгани Кплпмпар (IV-2), збпг 

већег брпја непправданих изпстанака. 
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Пстварили су укупнп 9192 изпстанка, пд тпга  8545 пправданих и 647 непправданих 
изпстанака. 

Ушеници нижих разреда су ппхађали избпрне предмете: грађанскп васпитаое ( 47 ушеника ) и 
верску наставу - правпславна (6 ушеника), катплишка (2 ушеника), исламска (4 ушеника). 

Дппунска настава из предмета српски језик, мађарски језик и математика се редпвнп 
спрпвпдила. Дппунску наставу из српскпг језика и математике ппхађалп је пп 58 ушеника, а дппунску 
наставу из мађарскпг језика 1 ушеник. 

Ушеници матишне щкпле имали су ппдрщку наставника индивидуалне наставе – реедукатпра 
психпмптприке, лпгппеда, спматппеда, психплпга, специјалнпг педагпга. Кплеге су истакле да су 
нащи ушеници пве щкплске гпдине били ускраћени за вище шаспва индивидуалне наставе. Пптребна 
је  већа ппмпћ наставника индивидуалне наставе пп пдељеоима. 

Шаспве дефектплпга ппхађалп је 56 ушеника. Ппдрщку спцијалнпг радинка дпбијалп је 22 
ушеника, а  психплпга ималп је 24 ушеника. Специјални педагпг је пружап ппдрщку за 12 ушеника. 

Имамп једнпг ушеника, кпји је на тпалетнпм тренингу (Лука Стајић III-1) и један ушеник јпщ 
увек кпристи пелене ( Дејан Ппппвић IV-1 ).  

Сарадоа са рпдитељима је на задпвпљавајућем нивпу. Свакпдневнп се размеоују 
инфпрмације, мищљеоа,  рещавају прпблеми. Кплеге су пдржале 5 рпдитељсих састанака. 

Ушеници су у тпку пве щкплске гпдине ушествпвали у слпбпдним активнпстима:  

 Пбележили смп Дешју недељу крпз разлишите активнпсти; 

 Прпславили рпђендане ( у играпници „Гринфилд“ и у сали за физишкп ); 

 Ппсетили смп  „Савремену галерију“ и присуствпвали радипницaма за вајаое 

 Ищли  смп у щетое; 

  Дружили смп се у библиптеци правећи украсе за јелку и нпвпгпдищое шеститке, китили 
јелку, прпславили успещан крај пплугпдищта; 

 Пбележили смп Светски дан Даунпвпг синдрпма щетопм крпз центар Града ; 

 Пбележили и светски Дан пспба са Аутизмпм; 

 Ушествпвали смп на приредби Дана наще щкпле, нижи разреди и ушеници Алтернативе са 
плесним  ташкама  „Журка у щуми“ и  „Ищли смп у Африку“ 

 На сппртскпј манифестацији „Жпгарије“ су ппједини ушеници  нижих разреда ушествпвали и 
били дпбрп прихваћени; 

 Нащи ушеници су ушествпвали на Инклузивним играма; 

 У активнпстима Екп – прпјекта, ушеници су ппсетили „Расадник“, ищли у щетоу ппред језера, 
хранили патке, а све  ппвпдпм светскпг Дана впда; 

 На  крају щкплске гпдине ищли смп на екскурзију на салащ „Лујза“ – Белп Блатп, вративщи се 
са пунп лепих утисака; 

 Ушеници пдељеоа кпји ппхађају наставу на мађарскпм језику ушествпвали су на сусрету 
ушеника Впјвпдине у Сенти; Фестивалу прпфесипналнпг ппзприщта Впјвпдине; сусрету 
ушеника у Бискупији; на представи „Тирка-тарка“; 

 Ушеници дислпциранпг пдељеоа у Меленцима су ппсетили щкплску библиптеку у 
Меленцима; ищли у ппсету зубару; на щкплски ващар и пбележили Дан пспба са Даунпвим 
синдрпмпм; 

Струшнп веће нижих разреда, редпвнп пдржава састанке, свакпдневнп се дпгпварамп,  
размеоујемп мищљеоа, материјале, наставна средства, кпмуницирамп и путем вибер групе, 
ппмажемп једни другима. Кпмуникација и сарадоа су на виспкпм нивпу. 

Настава се пдвија у тещким услпвима,  у већини разреда би били дпбрпдпщли лишни 
пратипци и/или вплпнтери, студенти, збпг непредвидљивпсти ушеника у оихпвим реакцијама. 
 Ппјединим ушеницима је смаоен бправак на настави на 2-3 щкплска шаса. Оихпви испади у 
ппнащаоу су вепма бурни, интензивни,  усмерени на ппвређиваое ушеника и наставника. Пгледају се 
у щтипаоу, уједаоу, шупаоу за кпсу, удараоу, щутираоу... Кплеге индивидуалне наставе, кплеге 
психплпзи, специјални педагпг нам пружају ппмпћ у свакпдневним ситуацијамa. 
 



страна 27 

 

НИЖИ РАЗРЕДИ 2018/2019.  крај гпдине 

р
аз

р
ед

 

б
р

.п
д

ељ
ео

а 

б
р

. у
п

и
са

н
и

х 
н

а 
п

п
ше

тк
у 

гп
д

и
н

е
 

Н
ап

ус
ти

л
и

 щ
кп

л
у 

П
п

н
вљ

ај
у 

р
аз

р
ед

 

Тр
ен

ут
ан

 б
р

.у
ше

н
и

ка
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м ж м ж м ж м ж 

I -1 1 3 
 

/ / / / 3 3 пписнп пцеоени  

I -2 1 3 2 / / / / 4 2 пписнп пцеоени 

/ 

M 0,34 1 0 / / / / 1 0 пписнп пцеоени 

/ 

Алтернатива 0,57 3 1 / / / / 3 1 пписнп пцеоени 

/ 

Меленци 0,25 1 0 / / / / 1 0 пписнп пцеоени 

/ 

Шента 0,34 0 1 / / / / 0 1 пписнп пцеоени 

/ 

Уупнп: 3,50 11 7 / / / / 12 7 пписнп пцеоиваое / 

II-1 1 4 1 / / / / 4 1 2 3 / / / / 4,53 

II-2 1 3 1 / / / / 3 1 3 1 / / / / 4,75 

Алтернатива 0,43 2 1 / / / / 2 1 3 / / / / / 5 

Меленци 1 1 3 / / / / 1 3 4 / / / / / 4,82 

Стајићевп 0,34 1 0 / / / / 
 

0 
 

/ / / / / 4,75 

Укупнп: 3,77 11 6 / / / / 11 6 13 4 / / / / 4,77 

III-1 1 2 3 / / / / 3 3 5 1 / / / / 4,64 

M 0,33 0 1 / / / / 0 1 1 / / / / / 4,66 

Меленци 0,5 0 2 / / / / 0 2 2 / / / / / 4,93 

Укупнп: 1,83 2 6 / / / / 3 6 8 1 / / / / 4,74 

IV -1 1 5 1 
 

/ / / 5 1 4 / / / / 2 4,91 

I -2 1 5 2 / / / / 5 2 3 / / / / 4 5 

Меленци 0,25 1 0 / / / / 1 0 1 / / / / / 4,57 

Стајићевп 0,33 1 0 / / / / 1 0 1 / / / / / 4,71 

Укупнп: 2,58 12 3 / / / / 12 3 9 / / / / 6 4,81 

Свега нижи 
разреди 

11,68 36 22 / / / / 3 
 

30 5 / / / 6 4,77 
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Владаое и васптне мере Изпстанци 
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5 / / / / 1 1022 78 1100 

6 / / / / / 790 / 790 

1 / / / / / 20 / 20 

4 / / / / / 2040 / 2040 

1 / / / / / 114 / 114 

1 / 
 

/ / / 331 / 331 

18 / / / / 1 4317 78 4395 

5 / / / / / 992 / 992 

4 / / / / / 812 / 812 

3 / / / / / 835 / 835 

4 / / / / / 590 27 617 

1 / / / / / 74 / 74 

17 / / / / / 3303 27 3330 

6 / / / / / 875 / 875 

/ / / / / 1 108 146 254 

2 / / / / / 30 / 30 

8 / / / / 1 1013 146 1159 

4 / / / / / 1024 2175 3199 

3 / / / / / 383 3456 3839 

1 / / / / / 162 / 162 

1 / / / / / 68 / 68 

9 / / / / / 1637 5631 7268 

52 / / / / 2 10270 5882 16152 
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ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА ПДЕЉЕНСКПГ ВЕЋА ВИШИХ РАЗРЕДА 
 

Седнице пдељеоских већа пдржаване су према усвпјенпм  Гпдищоем плану рада щкпле.   
 

БРПЈНП СТАОЕ УЧЕНИКА 
 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОА УПИСАНП ИСПИСАНП КПНАЧНП СТАОЕ 

VIII 1   5 /   5 

VIII 2 5     /  5 

VIII 3   6    1   5  

УКУПНП  16 1  15  

 
         

ИСПИСАНИ,ИСКЉУЧЕНИ ИЛИ НАПУСТИЛИ ДАЉЕ ШКПЛПВАОЕ 
 

РЕДНИ 
БРПЈ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

НАППМЕНА/РАЗЛПГ 

1.  Лепнардп Аћифпвић  8/3   

 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

ПДЛИЧАН 
ВРЛП 

ДПБАР 
ДПБАР ДПВПЉАН НЕДПВПЉАН НЕПЦЕОЕН 

ПРПСЕЧНА 
ПЦЕНА 

VIII 1 5 / / / / / 4,84 

VIII 2 5 / / / / / 5,00 

VIII 3 4 / / / / 1 4,95 

УКУПНП 14 / / / / 1 4,93 

 
ИЗПСТАНЦИ 

 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

ППРАВДАНИ      ( I +II ) НЕППРАВДАНИ    ( I +II ) УКУПНП  ( I +II ) 

 VIII 1 713   4 717  

VIII 2   963   0 963  

VIII 3  465  868   1333 

УКУПНП 2141  872   3013 

 
ВЛАДАОЕ 

 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

ПРИМЕРНП ВРЛП ДПБРП ДПБРП ДПВПЉНП НЕЗАДПВПЉАВАЈУЋЕ 

 VIII 1  3  1 1   / /  

VIII 2  5   / /   / /  

VIII 3  4   /  /  /  / 

УКУПНП 12  1   1  /  / 
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ППХВАЛЕ И НАГРАДЕ 
 

ППХВАЛЕ И НАГРАДЕ / 
пдељеое 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
УЧЕНИКА 

РАЗЛПГ 

VIII 1 Анабела Ристић Пдлишан успех,примернп владаое 

VIII 1 Јпван Ћешез Пдлишан успех,примернп владаое 

VIII 2 Андрија Зпмбпрац Пдлишан успех,примернп владаое 

VIII 2 Липтаји Саща Пдлишан успех,примернп владаое 

VIII 2 Милпвић Данилп Пдлишан успех,примернп владаое 

VIII 2 Станић Благпје Пдлишан успех,примернп владаое 

 
VIII 2 

Фелбаб Никпла Пдлишан успех,примернп владаое 

VIII 3 Адем Тепеку Пдлишан успех,примернп владаое 

VIII 3 Драган Раду 
Пдлишан успех,примернп владаое,  

ђак генерације 

VIII 3 Речеп Дуракпвски Пдлишан успех,примернп владаое 

 
 

ВАСПИТНП-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Презиме и име 
ушеника 

Разред и 
пдељеое 

Васпитнп - 
дисциплинске мере 

РАЗЛПГ 

Пирпщка Лакатпщ 
VIII 1 Укпр пдељенскпг 

старещине 
Непримеренп ппнащаое 

Миклпщ Хпрват VIII 1 Укпр пдељенскпг већа Лакща ппвреда пбавезе ушеника 

Бприс Кплпмпар VIII 3 Укпр пдељенскпг већа Нередпвнп ппхађаое наставе 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСПВА СЕКЦИЈЕ/ ДППУНСКА 
 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ/ДППУНСКА БРПЈ УЧЕНИКА 

Сппртска секција 3 

Дппунска настава 10 

 
 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ППМПЋИ УЧЕНИЦИМА 
 

ВРСТА ТРЕТМАНА 

 ДЕФЕКТПЛПГ 
СПЦИЈАЛНИ 

РАДНИК 
ПСИХПЛПГ 

СПЕЦИЈАЛНИ 
ПЕДАГПГ 

ВАН ШКПЛЕ 

VIII 1 5 5 5 5 0 
VIII 2 5 0 0 0 0 
VIII 3 4 2 1 1 0 
БРПЈ 

УЧЕНИКА 
14 7 6 6 0 
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САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА  
 

ВРСТА САРАДОЕ БРПЈ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 
Свакпдневнп  

10  

РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 15  

ППСЕТА ППРПДИЦИ 0  

 
 

ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ  
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БРПЈ УЧЕНИКА 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ  9 

ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВПСЛАВНА  2 

ВЕРСКА НАСТАВА 
КАТПЛИШКА 

0  

ИСЛАМСКА  3 

 
 

САРАДОА СА ДРУГИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА: 
Музеј, сајам, ппзприщте, излпжбе, бипскпп, щкпла, екскурзије, наступи 

 

Прпграмске 
активнпсти 

Местп  Датум 

Ппсета Нарпднпм 
музеју 

    

 Дан щкпле Културни центар, Зреоанин 09.05.2019. 

Еврппскп селп Центар-платп, Зреоанин 10.05.2019. 

Дан пспба са Даунпвим 
синдрпмпм 

Центар града, Зреоанин 21.03.2019. 

Дан пспба са аутизмпм Центар града,Зреоанин 02.04.2019. 

 Екскурзија Белп Блатп – Салащ „Лујза“. 10.06.2019. 
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ИЗВЕШТАЈ ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА ПСМИХ РАЗРЕДА 
                      

Седнице пдељеоских већа пдржаване су према усвпјенпм Гпдищоем плану рада щкпле.   
          У 8. разред уписанп је 16 ушеника на ппшетку щкплске гпдине 2018/2019.гпдине, 12 дешака и 4 
девпјшице. У тпку щкплске гпдине један ушеник се исписап (Лепнардп Аћифпвић), један ушеник је 
непцеоен (Бприс Кплпмпар) и биће ппзван на разредни испит у јунскпм рпку. 
Прпсешна пцена: 
8/1 - 4.84 
8/2 - 5.00 
8/3 - 4.95 
Прпсешна пцена псмих разреда: 4.93 

Пправдани изпстанци: 
8/1 – 713 
8/2 – 963 
8/3 – 465 
Укупнп: 2141 

Непправдани изпстанци: 
8/1- 4 
8/2 -0 
8/3-868 
Укупнп: 872 
Укупнп пправдани и непправдани изпстанци: 3013  

Владаое: 
8/1 – примернп: 5 ушеника 
8/2 – примернп: 3 ушеника 
           врлп дпбрп 1 ушеник 
           дпбрп: 1 ушеник 
8/3 – примернп: 4 ушеника 
1 ушеник: непцеоен 
Укупнп: примернп - 12 ушеника 
Врлп дпбрп: 1 ушеник 
Дпбрп: 1 ушеник 
Непцеоен:  1 ушеник 
На предлпг пдељенскпг старещине, пдељенскп веће је једнпгласнп изгласалп ушеника 8/3 Драгана 
Раду за ђака генерације. 
 
 

                           ИЗВЕШТАЈ ПДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА СРЕДОЕГ ПБРАЗПВАОА 
 

Табела 1 : Брпјнп стаое ученика 
 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОЕ УПИСАНП ИСПИСАНП ТРЕНУТНП БРПЈНП СТАОЕ 

I-1 8 0 8 

I-2 6 1 5 

I-3 7 5 2 

I-4 9 0 9 

I-5 11 5 6 

I-6 12 0 12 

II-1 9 1 8 

II-2 7 0 7 

    

УКУПНП: 69 12 57 
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Табела 2: Исписани, искључени или напустили даље шкплпваое 
 

РЕДНИ 
БРПЈ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

НАППМЕНА 

1 АЛЕКСАНДАР ГАВРАНПВ           I-2 НАПУСТИП ЩКПЛУ 

2 ГАРДИЈАН НАРАНЧИЋ  I-3 НАПУСТИП ЩКПЛУ 

3 АЛЕКСАНДАР НИКПЛИЋ                  I-3 НАПУСТИП ЩКПЛУ 

4 СЛПБПДАН ЦАРАН I-3 НАПУСТИП ЩКПЛУ 

5 ДАНИЈЕЛ ДАНИ  I-3 НАПУСТИП ЩКПЛУ 

6 ЛАЗАР БАРБУЛ I-5 НАПУСТИП ЩКПЛУ 

7 САБИНА РАШАКУ I-5 НАПУСТИП ЩКПЛУ 

8 СЕНАДА РАШАКУ I-5 НАПУСТИП ЩКПЛУ 

9 СТЕВАН МИЛИЋ II-1 НАПУСТИП ЩКПЛУ 

 
Табел 3: Успех ученика  
 

РАЗР. И 
ПДЕЉ. 

ПДЛИЧАН ВРЛП ДПБАР ДПБАР ДПВПЉ. НЕДПВПЉАН НЕПЦ. 
ПРПСЕЧНА 

ПЦЕНА 

I-1 5 2 1 0 0   4,25 

I-2 2 3 0 0 0   4,32 

I-3 2 0 0 0 0   5,00 

I-4 1 7 1 0 0   4,17 

I-5 4 1 1 0 0   4,59 

I-6 4 5 3 0 0   4,00 

II-1 5 3 0 0 0   4,42 

II-2 5 1 0 0 0   4,25 

УКУПНП: 28 22 6 
  

  4,37 

         
Табела 4:  Непцеоени ученици 
 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ НАППМЕНА 

0 0 0 - 

 
 
Табела 5: Изпстанци 
 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОЕ ППРАВДАНИ НЕППРАВДАНИ УКУПНП 

I-1 1008 26 1034 

I-2 149 96 245 

I-3 429 92 521 

I-4 297 4 301 

I-5 560 4 564 

I-6 892 20 912 

II-1 151 261 412 

II-2 368 2 370 

УКУПНП: 3854 505 4359 
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Табела 6: Владаое 
 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОЕ ПРИМЕРНП 
ВРЛП 

ДПБРП 
ДПБРП ДПВПЉНП НЕЗАДПВПЉАВАЈУЋЕ 

I-1 5 2 1 0 - 

I-2 5 0 0 0 - 

I-3 2 0 0 0 - 

I-4 9 0 0 0 - 

I-5 6 0 0 0 - 

I-6 9 1 1 1 - 

II-1 8 0 0 0 - 

II-2 7 0 0 0 - 

УКУПНП: 51 3 2 1 - 

 
Табела 7: Васпитнп – дисциплинске мере  
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД И ПДЕЉЕОЕ НАППМЕНЕ 

КПВАШЕВ ЂУРА УКПР ПД. СТ. НЕППРАВДАНИ ИЗ. 

ЗЕЋИРИ АГРПН УКПР ПДЕЉ. СТ. НЕППРАВДАНИ ИЗ. 

МЕСАРПЩ ДАНИЈЕЛ УКПР ПДЕЉ. ВЕЋА НЕДПЛИШНП ППН. 

БАРБУЛ СЛПБПДАН УКПР ПД. СТ. НЕППРАВДАНИ ИЗ. 

КЕЦИН САРА СЕЛИНА УКПР ПДЕЉ. ВЕЋА НЕППРАВДАНИ ИЗ. 

СТАНИЋ МИЛИЦА УКПР ДИРЕКТПРА НЕДПЛИШНП ППН. 

    
Табела 8: Индивидуални план ппмпћи ученицима 
 

  ВРСТА ТРЕТМАНА     

  
ДЕФЕКТПЛПГ 

СПЦИЈАЛНИ 
РАДНИК 

ПСИХПЛПГ СПЕЦ. ПЕДАГПГ ВАН ШКПЛЕ 

БР. УЧЕНИКА 56 47 55 46 1 

       
Табела 9: Сарадоа сарпдитељима 
 

ВРСТА САРАДОЕ БРПЈ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 99 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 5 

ППСЕТА ППРПДИЦИ 1 

   
Табела 10: Избпрни предмети 
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
БРПЈ 
УЧЕНИКА 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 32 

ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВПСЛАВНА 18 

ВЕРСКА НАСТАВА КАТПЛИШКА 4 

ВЕРСКА НАСТАВА ИСЛАМ 0 

УКУПНП 54 
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Табела 11: Реализација часпва секције-дпдатни рад и дппунске наставе 

   НАЗИВ СЕКЦИЈЕ БРПЈ УЧЕНИКА ПСВПЈЕНП МЕСТП 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 4   

СППРТ 2   

 
 
Табела 12: САРАДОА СА ДРУГИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА: Музеј,сајам, ппзприште, 
излпжбе, бипскпп, шкпла, екскурзије, наступи  

   ПРПГРАМСКЕ АКТИВНПСТИ МЕСТП ДАТУМ 

ИЗЛПЖБА I СВЕТСКИ РАТ ЗРЕОАНИН II ППЛУГПДИЩТЕ 

ПРНАМЕНТИКА У УМЕТНПСТИ ЗРЕОАНИН II ППЛУГПДИЩТЕ 

ХЕНДИ СППРТ ЗРЕОАНИН ТПКПМ ГПДИНЕ 

ХПРСКИ НАСТУП ЗРЕОАНИН 9.05.2019. 

ХПРСКИ НАСТУП ЕВРППСКП СЕЛП ЗРЕОАНИН 10.05.2019. 

ПЕСНИШКА ЩТАФЕТА ЗРЕОАНИН 03.04.2019. 

    

ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА ПДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА СРЕДОЕ ШКПЛЕ 
 

       Седнице пдељенских већа пдржаване су према усвпјенпм Гпдищоем плану рада щкпле. 
Пстварена је сарадоа са разним прганизацијама у циљу реализације практишне наставе у оима. 
 

     Накпн изврщенпг бпдпваоа пд стране кпмисије, кпмисија је предлпжила Наставнишкпм већу,  
да за ушеника генерације щкплске 2018./2019. гпдине (гласаоем) изабере ушеника III2  Јпванпвић 
Драгана. 
 

БРПЈНП СТАОЕ УЧЕНИКА 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОЕ УПИСАНП ИСПИСАНП ТРЕНУТНП БРПЈНП СТАОЕ 

III-1 4 2 2 

III-2 6 1 5 

III-3 5 1 4 

II-3 7 0 7 

УКУПНП: 22 4 18 

     
ИСПИСАНИ, ИСКЉУЧЕНИ ИЛИ НАПУСТИЛИ ДАЉЕ ШКПЛПВАОЕ 

РЕДНИ 
БРПЈ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОЕ НАППМЕНА 

1 САМИР ДУРАКПВСКИ III-1 ПДЛАЗАК У ИНПСТРАНСТВП 

2 ДАНИЈЕЛ ВПЛПНТЕР III-1 ЗАТВПРСКА КАЗНА 

3 ЕНДРЕ НЕМЕТ III-2 НЕ ЖЕЛИ У ЩКПЛУ 

4 БИЉАНА ЋИРИН III-3 ИЗПСТАНЦИ 

    УСПЕХ УЧЕНИКА 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

ПДЛИЧАН 
ВРЛП 

ДПБАР 
ДПБАР ДПВПЉАН НЕДПВПЉАН НЕПЦЕОЕН 

ПРПСEЧНА 
ПЦЕНА 

III-1 2           5,00 

III-2 4 1         4,55 

III-3 2 2         4,40 

II-3 3 1 3       4,07 

УКУПНП 11 4 3       4,51 
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ИЗПСТАНЦИ 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОЕ ППРАВДАНИ НЕППРАВДАНИ УКУПНП 

III-1 317 0 317 

III-2 334 18 352 

III-3 819 7 826 

II-3 321 19 340 

УКУПНП: 1791 44 1835 

 
ВЛАДАОЕ 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

ПРИМЕРНП 
ВРЛП 

ДПБРП 
ДПБРП ДПВПЉНП НЕЗАДПВПЉАВАЈУЋЕ 

III-1 2 
   

  

III-2 4 1 
  

  

III-3 4 
   

  

II-3 5 
 

1 1   

УКУПНП: 15 1 1 1   

       
ВАСПИТНП-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД И ПДЕЉЕОЕ НАППМЕНА 

СТЕВАН ЗЛАТАРПВ  
УКПР ПДEЉЕОСКПГ 
СТАРЕЩИНЕ 

НЕДПЛИШНП 
ППНАЩАОЕ 

ДРАГАНА ЗЛАТАНПВИЋ 
УКПР ПДEЉЕОСКПГ 
СТАРЕЩИНЕ 

НЕДПЛИШНП 
ППНАЩАОЕ 

ПЕТАР ЈПВАНПВ 
УКПР ПДЕЉЕОСКПГ 
ВЕЋА 

НЕДПЛИШНП 
ППНАЩАОЕ 

ВПЈИСЛАВ ПРИБЕЉА УКПР ДИРЕКТПРА ФИЗИШКИ СУКПБ 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСПВА СЕКЦИЈЕ 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ БРПЈ УЧЕНИКА ПСВПЈЕНП МЕСТП 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 3   

СППРТ 4   

    
ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ППМПЋИ УЧЕНИЦИМА 

ВРСТА ТРЕТМАНА 

 ДЕФЕКТПЛПГ 
СПЦИЈАЛНИ 
РАДНИК 

ПСИХПЛПГ 
СПЕЦИЈАЛНИ 
ПЕДАГПГ 

ВАН 
ЩКПЛЕ 

II-4 3 3 3 3 - 

III-1 и III-2 4 5 6 4 - 

БР. 
УШЕНИКА 

7 8 9 7 - 

 
САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА  

ВРСТА САРАДОЕ БРПЈ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 12 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 10 

ППСЕТА ППРПДИЦИ - 
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                                                                        ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БРПЈ УЧЕНИКА 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 16 

ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВПСЛАВНА 2 

ВЕРСКА НАСТАВА КАТПЛИШКА 0 

ВЕРСКА НАСТАВА ИСЛАМ 0 

Укупнп 18 

   
 

 САРАДОА СА ДРУГИМ ПРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА:  
Музеј,сајам, ппзприщте, излпжбе, бипскпп, щкпла, екскурзије, наступи  

ПРПГРАМСКЕ АКТИВНПСТИ МЕСТП ДАТУМ 

ПЛЕС МАТУРАНАТА ЗРЕОАНИН 17.05.2019 

ЕВРППСКП СЕЛП ЗРЕОАНИН 10.5.2019. 

ХЕНДИ СППРТ ЗРЕОАНИН ТПКПМ ГПДИНЕ 

    
 

3.  ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА  
  

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНПГ ВЕЋА НИЖИХ РАЗРЕДА 

РЕАЛИЗПВАНИ  
АКТИВНПСТИ 

МЕСЕЦ 
МЕТПДЕ И ПБЛИЦИ 

РАДА 
РЕАЛИЗАТПРИ САРАДНИЦИ 

Планираое и 
прпграмираое васпитнп 
пбразпвнпг рада 

Август 
септембар 

Израда  плана и 
прпграма васпитнп 

пбразпвнпг рада 
Израда гпдищоег и 
пперативнпг плана 

рада  за редпвну 
наставу и ваннаставне 

активнпсти 

Шланпви већа 

Струшна служба 
наставници 

индивидуалне 
наставе 

Сашиоаваое плана 
праћеоа реализације 
тема из Прпграма 
защтите ушеника пд 
насиља  на шаспвима 
ШПС-а и ШПЗ-а 

Август 
септембар 

 Шланпви већа 

Струшна служба 
наставници 

индивидуалне 
наставе 

Анализа стаоа накпн 
пплагаоа разреднпг 
испита 

Август 
септембар 

Анализа и разгпвпр Шланпви већа 

Струшна служба 
наставници 
индивидуалне 
наставе 

Пдлука п избпру 
учбеника 

Август 
септембар 

 Шланпви већа 

Струшна служба 
наставници 
индивидуалне 
наставе 

Избпр наставних 
средстава 

Август 
септембар 

 Шланпви већа 

Струшна служба 
наставници 
индивидуалне 
наставе 
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РЕАЛИЗПВАНИ  
АКТИВНПСТИ 

МЕСЕЦ 
МЕТПДЕ И ПБЛИЦИ 

РАДА 
РЕАЛИЗАТПРИ САРАДНИЦИ 

Прганизпваое дежурства 
у Щкплскпм купатилу и 
едукација п правилнпм 
кприщћеое 
санитарних швпрпва 

Тпкпм 
гпдине 

 
Предаваоа и 
демпнстрација 
 

Пдељенске 
старещине 
Струшна служба 
Ппмпћни радници 

Медицинска 
служба щкпле 

Усвајаое метпдплпгије 
планираоа и 
припремаоа  за рад 

Август 
септембар 

Аналитишкп-
педагпщки рад 

Шланпви већа  

Прпвера примеренпсти 
захтева и реализације 
васпитнппбразпвнпг рада 

Јануар 
Април 
јун 

Усменп  и писменп 
излагаое ушитеља и 
струшне службе 
Сарадника у настави 

Шланпви већа  

Прпвера примеренпсти 
наставних метпда, 
пблика и кприщћеоа 
наставних средстава и 
Извпра знаоа 

Јануар 
Април 
Јун 

Дијагнпстика тестпва 
Анкетираое ушитеља 
Систематизација 

Шланпви већа  

Струшнп усаврщаваое Пктпбар Пгледни шас предаваш  

Впђеое дпкументације 
Свакпг 
месеца 

Месешне актуелнпсти 
Дневници рада 
Извещтаји 
Табеле 

Шланпви већа  

Евалуација 
устанпвљаваоа 
Евиденције п 
интервенцијама 
У слушајевима угрпжене  
Безбеднпсти ушеника 

Јануар 
Фебруар 

Аналитишкп –
дескриптивна метпда 

Шланпви већа 
Тим за 
сампвреднпваое 

Радипница у пквиру 
струшнпг усаврщаваоа 

 Радипница Радипнишари  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



страна 39 

 

ИЗВЕШТАЈ П  РАДУ СТРУЧНПГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ   
 

РЕАЛИЗПВАНЕ АКТИВНПСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТПРИ 

- Усвајаое плана рада струшнпг већа 
- Ппдела шаспва у настави и псталих задужеоа 

наставника 
- Резултати анкетираоа п избпрним предметима 
- Дпгпвпр п месешнпм пдржаваоу састанака струшнпг 

већа 
- Струшнп усаврщаваое на тему УМЗ 

АВГУСТ 
Сви шланпви струшнпг већа, 

директпр и ппмпћник директпра 

- Израда планпва и прпграма (глпбални и пперативни) 
васпитнп пбразпвнпг рада 

- Уппзнаваое са Правилникпм п пцеоиваоу ушеника 
- Набавка учбеника, наставних средстава и щкплскпг 

прибпра 
- Дпгпвпр п месешнпм праћеоу реализације планпва 

рада и напредпваоу ушеника 
- Дпгпвпр п месешнпм требпваоу материјала за рад 
- Дпгпвпр п месешнпм међуспбнпм прегледу дневника 

рада 
- Планираое щкплских приредби и манифестација и 

дпгпвпр пкп прганизације и припремаоа ушеника за 
ушещће у приредбама 

СЕПТЕМБАР 

Сви шланпви струшнпг већа, 
ппмпћник 

директпра,наставници 
индивидуалне наставе и струшна 

служба 

- Дпгпвпр п пптреби и нашину реализације дппунске 
наставе 

- Усклађиваое расппреда писмених задатака и вежби 
кап и критеријума пцеоиваоа 

- Израда педагпщких прпфила ушеника и пписа 
ситуације свакпг ушеника 

- Утврђиваое критеријума за избпр ушеника у секције 

ПКТПБАР 
Сви шланпви струшнпг већа, 
наставници индивидуалне 

наставе и струшни сарадници 

- Анализа реализације редпвне,дппунске наставе и 
секција у пвпм перипду 

- Пткриваое узрпка неуспеха ушеника 
- Сарадоа са струшним сарадницима 
- Међуспбни преглед дневника рада 

НПВЕМБАР 
Сви шланпви струшнпг већа, 
наставници индивидуалне 

наставе и струшни сарадници 

- Истраживаое неуспеха у савлађиваоу щкплскпг 
градива 

- Прганизпваое шаспва и кприщћеое мултимедијалне 
ушипнице 

- Правилник п ппнащаоу ушеника 
- Струшнп излагаое п безбеднпсти и сигурнпсти деце 
- Прганизпваое дппунске наставе у тпку зимскпг 

распуста 
- Међуспбни преглед дневника рада 
- Израда перипдишних извещтаја 

ДЕЦЕМБАР 
Сви шланпви струшнпг већа, 
наставници индивидуалне 

наставе и струшни сарадници 

- Дпгпвпр п ушещћу већа у реализацији прпславе 
щкплске славе „Св. Сава“ 

- Дпгпвараое п заједнишкпм прпграму струшнпг 
усаврщаваоа 

- Праћеое емпципналнпг и спцијалнпг развпја 
неуспещних ушеника 

- Функципнисаое ПЗ 
- Дпгпвпр пкп прганизпваоа квиза знаоа 

ЈАНУАР 
Сви шланпви струшнпг већа, 
наставници индивидуалне 

наставе и струшни сарадници 
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- Инфпрмисаое п семинарима (зимски сусрети 
ушитеља и дефектплпга) 

- Предлпг п избпру учбеника за следећу гпдину 
- Прпцена реализације плана рада за прптекли перипд 
- Пствариваое сарадое са другим струшним већима и 

сарадницима 
- Дпгпвпр п изради тестпва знаоа из српскпг језика и 

математике и кпмбинпванпг теста (истприја, 
гепграфија, биплпгија, физика и хемија) за 8. разред 

- Прганизпваое квиза знаоа 

ФЕБРУАР 
Сви шланпви струшнпг већа, 
наставници индивидуалне 

наставе и струшни сарадници 

- Анализа ппстигнућа ушеника у пвпм перипду 
- Анализа владаоа и редпвнпсти ппхађаоа шаспва 
- Испитиваое ефикаснпсти ппјединих пблика и метпда 

рада 
- Прпналажеое мптиваципних ппступака за ппстизаое 

бпљих васпитних и пбразпвних резултата 

МАРТ 
Сви шланпви струшнпг већа, 
наставници индивидуалне 

наставе и струшни сарадници 

- Припреме ушеника 8. разреда за заврщни испит 
- Резултати прпбнпг тестираоа 
- Реализација ваннаставних активнпсти 
- Прпцена реализације плана рада за прптекли перипд 
- Праћеое израде тестпва за 8 разред 
- Пбрада тема везаних за струку или наставни предмет 
- Дпгпвпр п ушещћу већа у прпслави „Дана щкпле“ 

АПРИЛ 
Сви шланпви струшнпг већа, 
наставници индивидуалне 

наставе и струшни сарадници 

- Прпфесипналнп усмереое ушеника 8 разреда 
- Анализа сарадое са другим струшним већима и 

сарадницима 
- Тестпви знаоа 
- Анализа ппстигнућа ушеника у пвпм перипду 
- Анализа владаоа и редпвнпсти ппхађаоа шаспва 

МАЈ 
Сви шланпви струшнпг већа, 
наставници индивидуалне 

наставе и струшни сарадници 

- Припрема и пдржаваое заврщнпг испита из 
матероег језика, математике и кпмбинпванпг теста     
за  8. разред 

- Анализа тестпва знаоа 
- Прпцена резултата васпитнп пбразпвнпг рада 
- Даваое критишних псврта на рад струшних већа и 

предлагаое мера за унапређиваое оихпве 
прпграмске пријентације 

- Израда плана и прпграма рада Струшнпг већа за 
наредну щкплску гпдину 

- Међуспбни преглед дневника рада 
- Израда перипдишних извещтаја 

ЈУН 
Сви шланпви струшнпг већа, 
наставници индивидуалне 

наставе и струшни сарадници 
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ИЗВЕШТАЈ П  РАДУ СТРУЧНПГ ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
 

РЕАЛИЗПВАНЕ АКТИВНПСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТПРИ 

- Усвајаое плана рада струшнпг већа 
- Ппдела шаспва у настави и псталих 

задужеоа наставника 
- Резултати анкетираоа п избпрним 

предметима 
- Дпгпвпр п месешнпм пдржаваоу састанака 

струшнпг већа 
- Струшнп усаврщаваое на тему УМЗ 

АВГУСТ 
Сви шланпви иструшнпг већа, директпр и 

ппмпћници директпра 

- Израда планпва и прпграма (глпбални и 
пперативни) васпитнп- пбразпвнпг рада 

- Уппзнаваое са Правилникпм п пцеоиваоу 
ушеника 

- Набавка учбеника,  наставних средстава и 
щкплскпг прибпра  

- Дпгпвпр п месешнпм праћеоу реализације 
планпва рада и напредпваоу ушеника 

- Дпгпвпр п месешнпм требпваоу материјала 
за рад 

- Дпгпвпр п месешнпм међуспбнпм прегледу 
дневника рада 

- Планираое щкплских приредби и 
манифестација и такмишеоа, дпгпвпр пкп 
прганизације и припремаоа ушеника за 
ушещће у приредбама 

- Утврђиваое критеријума за избпр ушеника у 
секције 

СЕПТЕМБАР 
Сви шланпви струшнпг већа, ппмпћници 
директпра, наставници индивидуалне 

наставе и струшна служба 

- Утврђиваое критеријума пцеоиваоа  
- Израда педагпщких прпфила ушеника и 

пписа ситуације свакпг ушеника 
- Међуспбнп прегледаое дневника рада 

ПКТПБАР 
Сви шланпви струшнпг већа, 

наставници индивидуалне наставе и 
струшни сарадници 

- Анализа реализације редпвне, дппунске 
наставе и секција у пвпм перипду 

- Пткриваое узрпка неуспеха ушеника 
- Сарадоа са струшним сарадницима 
- Међуспбни преглед  дневника рада 

НПВЕМБАР 
Сви шланпви струшнпг већа, 

наставници индивидуалне наставе и 
струшни сарадници 

- Истраживаое неуспеха у савлађиваоу 
щкплскпг градива 

- Прганизпваое шаспва и кприщћеое 
мултимедијалне ушипнице 

- Правилник п ппнащаоу ушеника 
- Струшнп излагаое п безбеднпсти и 

сигурнпсти деце 
- Међуспбни преглед  дневника рада 
- Израда перипдишних извещтаја 

ДЕЦЕМБАР 
Сви шланпви струшнпг већа, 

наставници индивидуалне наставе и 
струшни сарадници 

- Дпгпвпр п ушещћу већа у реализацији 
прпславе „Св.Саве“ 

- Дпгпвараое п заједнишкпм прпграму 
струшнпг усаврщаваоа 

- Праћеое емпципналнпг и спцијалнпг 
развпја неуспещних ушеника 

- Функципнисаое ПЗ 
- Дпгпвпр пкп прганизпваоа квиза знаоа 

ЈАНУАР 
Сви шланпви струшнпг већа, наставници 

индивидуалне наставе и струшни 
сарадници 



страна 42 

 

РЕАЛИЗПВАНЕ АКТИВНПСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТПРИ 

- Инфпрмисаое п семинарима (зимски 
сусрети ушитеља и дефектплпга) 

- Предлпг п избпру учбеника за следећу 
гпдину 

- Прпцена реализације плана рада за 
прптекли перипд 

- Пствариваое сарадое са другим струшним 
већима и сарадницима 

- Прганизпваое квиза знаоа 

ФЕБРУАР 
Сви шланпви струшнпг већа, наставници 

индивидуалне наставе и струшни 
сарадници 

- Дпгпвпр п активнпстима ппјединих ушеника 
за предстпјећа такмишеоа и манифестација 

- Анализа ппстигнућа ушеника у пвпм 
перипду 

- Анализа владаоа и редпвнпсти ппхађаоа 
шаспва 

- Испитиваое ефикаснпсти ппјединих пблика 
и метпда рада 

- Прпналажеое мптиваципних ппступака за 
ппстизаое бпљих васпитних и  пбразпвних 
резултата 

МАРТ 
Сви шланпви струшнпг већа, наставници 

индивидуалне наставе и струшни 
сарадници 

- Реализација ваннаставних активнпсти 
- Прпцена реализације плана рада за 

прптекли перипд 
- Пбрада тема везаних за струку или 

наставни предмет 
- Дпгпвпр п ушещћу већа у прпслави „Дана 

щкпле“  

АПРИЛ 
Сви шланпви струшнпг већа, наставници 

индивидуалне наставе и струшни 
сарадници 

- Прпфесипналнп усмереое ушеника 8 
разреда 

- Анализа сарадое са другим струшним 
већима и сарадницима 

- Анализа ппстигнућа ушеника у пвпм 
перипду 

- Анализа владаоа и редпвнпсти ппхађаоа 
шаспва 

МАЈ 
Сви шланпви струшнпг већа, наставници 

индивидуалне наставе и струшни 
сарадници 

- Прпцена резултата васпитнп пбразпвнпг 
рада  

- Даваое критишних псврта на рад струшних 
већа и предлагаое мера за унапређиваое 
оихпве прпграмске пријентације 

- Израда плана и прпграма рада Струшнпг 
већа за наредну щкплску гпдину 

- Међуспбни преглед дневника рада 
- Израда перипдишних извещтаја 

ЈУН 
Сви шланпви струшнпг већа, 

наставници индивидуалне наставе и 
струшни сарадници 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА СРЕДОЕ ШКПЛЕ 
 

Извещтај рада струшнпг већа тепријске наставе 
 

РЕАЛИЗПВАНЕ АКТИВНПСТИ МЕСЕЦ МЕТПДЕ И ПБЛИЦИ РАДА САРАДНИЦИ 

- Ппдела шаспва пп предметима 
- Анализа развпјнпг плана щкплe 
- Анализа стаоа накпн пплагаоа разреднпг 

испита и ппправнпг испита 
- Предлпзи за учбенике 
- Предлпзи за наставна средства 
- Струшнп усаврщаваое (семинари) 

Август 
Разгпвпр, предаваоа,  

радипнице 

Директпр, 
ппмпћници 
директпра, 

Струшна служба 

- Избпр председника већа 
- Усвајаое плана и прпграма већа 
- Усвајаое датпг предлпга ппделе шаспва и 

задужеоа у пквиру 40-шаспвне радне 
недеље 

- Прганизпваое дежурстава у щкпли и 
ппјашанпг дежурства на пснпву анализе 
критишних места ( щема пунктпва 
дежурства )  

Септембар Анализе,  дпгпвпри 

Струшна служба, 
ппмпћници 
директпра, 
директпр 

- Уппзнаваое са психпфизишким пспбинама 
ушеника средое щкпле и ушещће у изради 
ИПП-а 

- Узрпшнп ппследишна веза пцеоиваоа и 
интеракција наставник-ушеник 

- Фпрмираое врщоашке групе за 
прпмпвисаое ненасиља , према рпщ 

Пктпбар 
Разгпвпри,  дпгпвпри 

предаваоа 
Струшна служба 

директпр 

- Анализа васпитнп-пбразпвнпг рада накпн 
првпг трпмесешја 

- Анализа успеха прганизације  дежурстава, 
запажаоа и предлпзи у циљу ппбпљщаоа  

- Предлпзи за унапређеое сарадое са 
рпдитељима 

Нпвембар Извещтаји, анализе 
Струшна служба 

директпр 

- Анализа васпитнп-пбразпвнпг рада на 
крају првпг пплугпдищта и сарадое са 
рпдитељима 

- Ппсета сајму технике и технплпгије 
- Едукација наставника за рукпвпђеое 

пдељеоем према рпщ 

Децембар 
Анализа, разгпвпр, 

ппсервација 
Струшна служба 

директпр 

- Даваое предлпга за унапређеое наставе и 
ппбпљщаое успеха 

- Анализа рада дппунске, дпдатне наставе, 
кап и рада секција 

Јануар 
Извещтаји, анализе, 

разгпвпри 
Спцијални 

радник, психплпг 

- Планираое пбилазака фабрика у 
Зреоанину 

Фебруар Дискусија 
Струшна служба 

директпр 

- Припрема ушеника за ппкрајинскп и 
републишкп такмишеое 

- Дпгпвпр у вези заврщнпг матурскпг испита 
и пдређиваое рпкпва пп ппјединим 
захтевима 

Март 
Извещтај, анализе, 

планираое и дпгпвпр 

Директпр, 
ппмпћници 
директпра 

- Ппкрајинскп и републишкп такмишеое  
- Струшнп усаврщаваое (семинар) 
- Уппзнаваое са психпфизишким пспбинама 

ушеника средое щкпле 
- Узрпшнп ппследишна веза пцеоиваоа и 

интеракција наставник-ушеник 

Април 
Извещтаји,дпгпвпр 

Предаваоа 
Струшна служба, 

директпр 
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РЕАЛИЗПВАНЕ АКТИВНПСТИ МЕСЕЦ МЕТПДЕ И ПБЛИЦИ РАДА САРАДНИЦИ 

- Дпгпвпр у вези заврщнпг и матурскпг 
испита и усвајаое тема пп предметима и 
занимаоима 

- Дпгпвпр у вези пдржаваоа блпк наставе 
заврщних разреда 

Мај 
Анализа, извещтаваое, 

дпгпвараое 
Директпр 

- Анализа рада већа у тпку 2018/2019. 
- Пријентаципна ппдела шаспва пп 

предметима за щкплску 2019/2020. 
Јун 

Анализа, извещтаваое, 
дпгпвараое 

Ппмпћници 
директпра, 

Струшна служба, 
директпр 

 
 
 

 Извещтај струшнпг већа практишне наставе  
 

 
РЕАЛИЗПВАНИ АКТИВНПСТИ 

 
МЕСЕЦ 

 
РЕАЛИЗАТПРИ 

- Расппређиваое ушеника и склапаое 
угпвпра за  практишну наставу 

- Набавка защтитне пдеће 
- Планираое санитарних прегледа 

Септембар 
Сви шланпви струшнпг већа, директпр, 
ппмпћник директпра, кппрдинатпр 
практишне наставе, струшна служба 

- Анализа ппхађаоа практишне наставе 
накпн првпг трпмесешја (актуелна 
прпблематика) 

- Анализа педагпщких прпфила и 
прављеое планпва практишне наставе 
за следеће пплугпдищте за ушенике 
нулте гпдине 

Нпвембар 
Сви шланпви струшнпг већа, директпр, 
ппмпћник директпра, кппрдинатпр 
практишне наставе, струшна служба 

- Анализа ппстигнућа ушеника на 
практишнпј настави тпкпм првпг 
пплугпдищта 

- Припреме за укљушиваое ушеника из  
припремних пдељеоа на практишну 
наставу 

Децембар 
Сви шланпви струшнпг већа, директпр, 
ппмпћник директпра, струшна служба 

- Припрема ушеника за щкплскп и 
републишкп такмишеое 

- Анализа накпн укљушиваоа ушеника 
припремне гпдине на практишну 
наставу 

Март 
Сви шланпви струшнпг већа, директпр, 
ппмпћник директпра, струшна служба 

- Анализа ппстигнућа ушеника на 
Републишкпм такмишеоу 

- Припреме за реализацију феријалне 
праксе 

- Дпгпвпр у вези заврщнпг испита 

Мај 
Сви шланпви струшнпг већа, директпр, 
ппмпћник директпра, струшна служба 

- Анализа рада већа у тпку 2018/2019. Јун 
Сви шланпви струшнпг већа, директпр, 
ппмпћник директпра, 
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4. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАОЕ 
 

Тим за Инклузивнп пбразпваое је у тпку щкплске гпдине пдржап 5 састанака. 
Шланпви Тима за пву щкплску гпдину су - Снежана Станић, Аникп Мелеги, Шипак Ержебет, Нада 

Петрпвић Станић, Joвана Јпванпвић, Анђелина Антић Дунђерски, Светлана Радищић, Неда Кппшић 
представник рпдитеља,  Драган Буцу представник ушеника, Љиљана Параклис и Мирјана Петкпвић. 

Накпн сашиоенпг Прпграма инклузивнпг пбразпваоа  за  пву щкплску гпдину, шланпви су 
кппрдинирали и ушествпвали у  изради  ИПП-а за  све ушенике пснпвне щкпле и децу припремне 
предщкплске групе. Тим је кппрдинирап у изради ИПП-а и педагпщких прпфила за све ушенике. 

Урађена је анализа и предлпг прпграмских садржаја и планирана је динамика израде ПП, ИПП-а 
и ИВПП-а, кплеге су редпвнп пбавещтаване п рпкпвима на пгласнпј табли щкпле и електрпнским 
путем. 

13.10.2018. гпдине на снагу је ступип нпви Правилник п ближим упутствима за утврђиваое права 
на Индивидуални пбразпвни план, оегпву примену и вреднпваое. Уз правилник  су усвпјени и нпви 
пбрасци за израду и вреднпваое ИППа. Тим је пдржап састанак 24.10.2018. на кпме је прптумашен 
нпви Правилник и пдлушенп да се већ,  у децембру крене са нпвим пбрасцима, првп Пбразац за 
евалуацију ИПП-а,а накпн тпга и сви пстали пбрасци приликпм израде планпва у другпм 
пплугпдищту. Планиранп је да се пдрже радипнице у циљу уппзнаваоа кплектива са нпвим 
Правилникпм и пбрасцима ппшеткпм другпг пплугпдищта. 

20.01.2019. су пдржане две радипнице у разлишитим терминима, кпјима је присуствпвалп 35 
кплега. Шланпви Тима су се пптрудили да ппмпгну кплегама да се лакще уппзнају са нпвим 
Правилникпм. 

Сви ИПП-и за другп пплугпдищте су урађени на нпвим пбрасцима. 
 

Пву щкплску гпдину заврщавамп са 139 урађених ИПП-а кпји су у децембру и јуну пегледани, 
урађене евалуације и прилагпђени напредпваоу ушеника. ИПП-и су урађени и за ушенике кпји су 
пристигли тпкпм првпг и другпг пплугпдищта.  Грещака кпје су се јављале ранијих гпдина,  сада је све 
маое, ИПП-и су кпнкретнији и прецизнији. У циљу ефикаснијег рада и правпвремене израде 
дпкумената преппрука Тима је да предметни наставници и наставници индивидулне наставе ппщтују 
рпкпве за дпстављаое прпцена и мищљеоа пдељенским старещинама. 
За 10  ушеника направљен је анекс ИПП-а, на пснпву шега им је пмпгућенп да ппхађају наставу 3 дана 
недељнп, збпг ппрпдишних услпва, пднпснп 2 шаса у тпку дана збпг тещке адаптације и агресивнпг 
ппнащаоа. 

Ппред квалитетне и кпнтинуиране сарадое са Интерреспрнпм кпмисијпм,  кпнстатпвали смп 
да се и пве щкплске гпдине,  за три наща ушеника кпји су заврщила пснпвну щкплу,  није изнащлп 
рещеое за даље укљушиваое у пбразпвни систем, те да ће упркпс праву да буду у систему 
пбразпваоа и васпитаоа пстати кпд куће дп псамнаесте гпдине. 

Тим је дап инструкције за фпрмираое кпмисије за заврщни испит ушеника псмпг разреда. 
На пснпву евалуација ИПП-а урађена је прпцена пстваренпсти задатих и дпщли смп дп 

закљушка да је већина  ИПП-а у пптпунпсти  прилагпђена сппспбнпстима ушеника, те да ушеницима 
бпљих сппспбнпсти треба шещће меоати циљеве пп предметима, јер би такп план бип пперативнији 
и усмеренији на ппстигнућа.  

У јуну је сашиоен је План рада Тима, за наредну щкплску гпдину. 
Тим впди уредну евиденцију и дпкументацију, архивира у електрпнскпј фпрми и стара се да 

се сва ппстпјећа дпкументација архивира на предвиђена места. На пснпву укупне дпкументације 
изврщићемп анализу успеха и вреднпвати сашиоену дпкументацију. 
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5. ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВПЈ ШКПЛСКПГ ПРПГРАМА 

Актив за развпј щкплскпг прпграма  реализује прпграмске активнпсти пп утврђенпм  
Гпдищоем  плану рада. Ппстпје тещкпће у пкупљаоу свих шланпва збпг ангажпваоа у другим 
щкплама. Тпкпм пве щкплске гпдине пдржанп је щест састанака. 

Председници струшних већа вищих разреда  указују на непметанп усвајаое наставних 
садржаја пп предвиђеним Планпвима. 

На  нижим разредима  тещкпће у раду представљају материјалнп – технишки услпви у смислу 
недпвпљнпг брпја ушипница кап и недпвпљна и неадекватна  ппремљенпст  ушипница  дидактишким 
средствима за рад.  

У циљу щтп кпнкретнијег приближаваоа наставних садржаја ушеницима, наставници , на 
нижим  разредима у великпј мери, свпјим средствима  и лишним ангажпваоем  у изради  наставних 
средстава ппкущавају да надпместе недпстатак истих. 

Ппмпћник директпра за пснпвну щкплу Аникп Мелеги указала је на неппхпднпст израде 
нпвих наставних Планпва и Прпграма  за наредну 2018/19. щкплску гпдину за први, други и щести 
разред ппщтп се за ппстпјеће већ два пута радип анекс. Наставници су дпбили задужеоа  за израду 
нпвих наставних Планпва и Прпграма за наредну щкплску гпдину. 

У другпм пплугпдищту прегледани су ппстпјећи прпграми  за све разреде у циљу увида  
неппхпднпсти за анексе. Урађени су анекси Прпграма рада наставника индивидуалне  наставе: 
реедукација психпмптприке,  лпгппедске вежбе и вежбе спматппеда. 

Правилникпм  щкпле предвиђенп је, да пд наредне щкплске гпдине сви шланпви Актива за 
развпј щкплскпг прпграма  дпбију рещеое п задужеоу за ангажпваое у пвпм активу. 
За средоу щкплу јпщ увек нема најаве измене Прпграма. 
 

 

6. ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ  
   

На ппшетку щкплске гпдине шланпви тима су се дпгпвприли да ће у складу са развпјним планпм 
щкпле, кпји је урађен и укпришен пратити сва дещаваоа у тпку щкплске гпдине. На крају првпг 
пплугпдищта урађен је један извещтај, а сада у пвпм извещтају ћемп се фпкусирати на дпгађаје кпји 
су пбележили другп пплугпдищте. Циљ је бип  да се изврщи рекапитулација активнпсти из пве 
щкплске гпдине, са нагласкпм на другпм пплугпдищту. 
 

Датум Активнпст Ппис дпгађаја 

27.01.2019. 
Прпслава щкплске славе  

Светпг Саве 
Щкплска приредба, служба свещтеника 

уз присуствп кумпва 

06.03.2019. Излпжба Ушенишке задруге 
Прпдајна излпжба рукптвприна у 

центру града 

07.03.2019. 
Сајам пбразпваоа „Путпкази" у 

Нпвпм Саду 

Ушенишка задруга "Заједнп" је 
представљена кап пример дпбре 

праксе 

07.03.2019. 
Израда дидактишких средстава пд 

рециклажнпг материјала и 
флајера  

Радипница Клуба рпдитеља и 
наставника у щкплскпј библиптеци; 

Владимир Радищић 

08.03.2019. Рпђенданац 

Ушеници из развпјних и предщкплских 
група и нижих разреда су прпславили 
рпђендан у играпници и фискултурнпј 

сали уз ппсету клпвна 

18.03.2019. 
Медаље на Специјалнпј 

Плимпијади 

Некпликп ушеника наще щкпле је 
псвпјилп медаље у вище дисциплина 

на СП у Абу Дабију 

19.03.2019. 
Ппсета расаднику "Шистпћа и 

зеленилп" 

Ушеници нижих разреда и целпдневне 
наставе су ппсетили расадник у пквиру 
прпјекта „За шистије и зеленије щкпле у 

Впјвпдини“ 

21.03.2019. Светски дан впда 
Ушеници нижих разреда су пбищли 

пближое језерп 
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21.03.2019. 
Светски дан пспба са Даунпвим 

синдрпмпм 
Щетоа крпз центар града свих 

наставника и ушеника пснпвне щкпле 

29.03.2019. Ппсета Црвенпг крста 
Црвени крст Багљащ дпнирап щкплски 

прибпр и реквизите 

02.04.2019. 
Светски дан пспба са аутизмпм 

 
израда плаката и флајера 

Щетоа крпз центар града свих 
наставника и ушеника пснпвне щкпле; 

Владимир Радищић 

05-07.04.2019. Хуманитарни кпщаркащки турнир 
У прганизацији КК "Петрпвград", нащу 

щкплу је ппсетип кпщаркащ Игпр 
Ракпшевић уз дружеое са ушеницима 

13.04.2019. Песнишка щтафета 
Угпстили смп песника Владимира 

Андрића, а ушеници средое щкпле су 
ушествпвали на заврщнпј смптри 

19.04.2019. Прплећни кутак 
Актив нижих разреда је сашинип 
прплећну излпжбу у хплу щкпле 

29.04.2019. 
Флајер са инфпрмацијама п 

средопј щкпли 

Дпступан је флајер са инфпрмацијама п 
смерпвима и прпграмима у нащпј 

средопј щкпли  
флајер припремип и израдип ппмпћник 

директпра Владимир Радищић 

09.05.2019. Прпслава Дана щкпле Щкплска приредба у Културнпм центру 

10.05.2019. 
Републишкп такмишеое из пбласти 

Мащинствп и пбрада метала 
Ушеник Драган Јпванпвић је псвпјип 

првп местп 

мај 2019. 
Републишка такмишеоа из пбласти 

Текстилствп и Прпизвпдоа и 
прерада хране 

Ушеница Милена Радак је псвпјила 
другп, а ушеница Маризела Феркпвић је 
псвпјила треће местп на републишким 

такмишеоима 

10.05.2019. Еврппскп селп 
На пвпгпдищопј манифестацији смп 

представљали Хрватску 

15.05.2019. Радипница уппзнаваоа заната 
Рпдитељ ушеника Бприслава Ђпкића је 

ппсетип "Нащу пришу" и представип 
свпј занат (фризер) 

17.05.2019. Исцртаваое пплигпна за игру 

Вплпнтери из кпмпаније "НИС" су 
заједнп са наставницима и ушеницима 

исцртали пплигпн за игру и 
психпмптпрне вежбе у щкплскпм 

двприщту 

05.06.2019. 
Заврщна свешанпст ппвпдпм 

заврщетка прпјекта "За шистије и 
зеленије щкпле у Впјвпдини" 

Шланпви нащег Екп тима су 
присуствпвали свешанпсти на кпјпј су 
преузели награду за ангажпванпст на 

прпјекту 

10.06.2019. 
Излет ушеника нижих разреда и 
развпјних и предщкплских група 

Наведени ушеници су ппсетили салащ 
„Лујза" у Белпм Блату 

11.06.2019. 

Мајски кптлић 
 

 плакат и на пвпгпдищоем 
мајскпм кптлићу 

Дружеое заппслених у щкпли  и 
представника лпкалне заједнице у 

„Нащпј приши" 
Израда плаката - ппмпћник директпра 

Владимир Радищић 

13.06.2019. Рпђенданац 

Ушеници из развпјних и предщкплских 
група и нижих разреда су прпславили 
рпђендан у играпници и фискултурнпј 

сали уз представу 

јун 2019. 
Прпслава матурске вешери 

 
Плакат 

Планира се прганизација матурске 
вешери за ушенике заврщних гпдина у 

фискултурнпј сали 
израда и щтампа Владимир Радищић 
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7. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ  
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СТИПЕНДИЈЕ 
УЧЕНИКА 

СПЦИЈАЛНИ 
РАДНИК 

СВИ СВИ 1 / 5 / / / 

предатп 23 захтева  
  

5 жалби 
 

пдпбрена  21 стипендија 

ПСИХПЛПЗИ 583 207 6 21 / 1 11 198 / 

 

Укупнп је тпкпм щкплске гпдине уписанп/исписанп нпвих ушеника/деце:  
У предщкплским групама је уписанп 13 деце а исписанп 2. 
У целпдневну наставу „Наща приша“ је уписанп 4 ушеника (1 ушеник је прещап у „Нащу пришу“ 

из матишне щкпле, 3 су били раније нащи ушеници, кпји су се ппнпвп уписали). Никп се није исписап 
из пснпвне щкпле, а има нпвпуписаних 14 ушеника, 9 на нижим разредима и 5 на вищим разредима.  

Из пснпвне щкпле се исписалп 9 ушеника (двпје су се исписали па ппнпвп уписали кпд нас у 
щкплу, 4 ушеника су прещлп у другу щкплу, једна ушеница је птищла у инпстранствп, двпјица су 
напустили щкплу, имају прекп 15 гпдина и нису били вище пбавезни да ппхађају наставу). 

 У прву гпдину средое  щкпле је уписанп 8 ушеника из наще щкпле и 22 нпва ушеника . 
 8 ушеника се исписалп из прве гпдине средое щкпле, 1 ушеник из друге гпдине средое щкпле, и 4 
ушеника из треће гпдине средое щкпле.  

Сви нпви ушеници/деца уписани су у нащу щкплу на пснпву мищљеоа Интерреспрне 
кпмисије, и имају пптребу за пружаоем дпдатне пбразпвне, здравствене или спцијалне ппдрщке, уз 
сагласнпст рпдитеља. 

Центру за спцијални рад смп се пбраћали у  вези 23 ушеника. Тп су ушеници, кпји не ппхађају 
или нередпвнп ппхађају наставу, имају прпблем у ппнащаоу, здравствени прпблем или збпг 
ппрпдишне ситуације. У вези једнпг ушеника пдржана је кпнференција слушаја У Центру за спцијални 
рад града Зреоанина, једна ушеница је привремнп смещтена у „Сигурну кућу“. 
         Пплицијскпј управи  и щкплскпм пплицајцу смп се пбратили у 8 слушајева. 
         Щкплскпј управи смп се пбратили у вези 3 ушеника. 
        Ппслатп је 26 пбавещтеоа рпдитељима, шија деца нередпвнп или уппщте не ппхађају наставу. 
          Пдељеоу друщтвених делатнпсти је ппслатп 7 пбавещтеоа за ушенике, кпји имају велики брпј 
непправданих изпстанака са наставе. 
        Прекрщајнпм суду у Зреоанину ппднетп је 5 захтева за ппкретаое прекрщајнпг ппступка. 

Пп пптреби и мпгућнпстима смп пбилазили „Нащу пришу“ и „Алтернативу“. 
 

Струшна служба је  активнп ушествпвала у раду : 

- Тима за защтиту ушеника/деце пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа,   
- Тима за развпјни план щкпле,  
- Тима за прпфесипналну пријентацију,  
- Тима за сампвреднпваое 
- Тима за инклузивнп пбразпваое 
- Тима за пружаое ппдрщке другим устанпвама 
- Тим за екстерну евалуацију 
- Сервисa за рпдитеље 
- Врщоашкoг  тима 
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Сарађивали смп са шланпвина интерреспрне кпмисије у Зреоанину, Сешоу, Житищту, Нпвпј 
Црои, Нпвпм Бешеју, Кикинди.. 

Свим ушеницима щкпле је пбезбеђена исхрана у виду ужине и рушка. Ушеници, кпји су у  
бправаку имали су јпщ једну ужину. 

Хуманитарна ппмпћ у виду пдеће и пбуће је дељена тпкпм целе щкплске гпдине.  
Спцијална радница је правпвременп пбезбеђивала месешне карте за 50 ушеника у градскпм 

сапбраћају, 30 ушеника у приградскпм сапбраћају, и рпдитеље пратипце у градскпм 16, у приградкпм 
8 месешних карата. 

Ппред тпга, 124  ушеникa и  88 рпдитеља су примала путне трпщкпве  у гптпвини. 
За Ппщтину Сешао (5 ушеника) и Житищте (5 ушеника) такпђе се щаље извещтај свакпг месеца 

за ушенике и рпдитеље, кпји путне трпщкпве примају у нпвцу. 
 За 31 ушеника су сашиоена мищљеоа у циљу спрпвпђеоа неурппсихијатријскпг прегледа.  

Пп пптреби су прганизпвани прегледи у Институту за менталнп здравље у Бепграду, у 
Клинишкпм центру Впјвпдине у Нпвпм Саду...а психплпзи су ппнекад били пратипци заједнп са 
здравственим радницима. 

Шланпви струшне службе су тпкпм гпдине ушествпвали у раду свих щкплских тимпва, актива и 
струшних пргана, кап и Савета рпдитеља. Активнп су ушествпвали у изради педагпщких прпфила 
ушеника и изради ИПП и ИПП, кап и прганизпваоу пдласка ушеника на ИРК и специјалистишке 
психијатријске и неурплпщке прегледе. 

Психплпг је ушествпвап у раду Ушенишкпг парламента и клуба рпдитеља и наставника. 
Библиптекарка, психплпг и специјални педагпг су реализпвали радипнице са ушеницама вищих 
разреда (женски разгпвпри). Заједнп са пдељенским старещинама првпг разреда извпђена је 
Прпјектна настава. Шланпви струшне службе су ушествпвали у прпјекту „За шистије и зеленије щкпле 
Впјвпдине“.  

Саветпдавни рад је највище впђен са ушеницима прве гпдине средое щкпле, 7. и 8. разреда 
пснпвне щкпле. Са ушеницима средое щкпле рађене су радипнице на тему тплеранције. Радипнице 
псмищљене и спрпвпђеое у сарадои психплпга, библиптекарке и специјалнпг педагпга. 

Ппред сппствених извещтаја ушествпвали смп и у изради: Извещтаја щкпле и делпва 
Гпдищоег плана рада щкпле; Прпграма защтите деце пд насиља; Прпфесипналне пријентације; 
Щкплскпг развпјнпг планираоа.  

Струшни сарадници су ушествпвали у прганизацији и реализацији активнпсти у пквиру 
прпфесипналне пријентације у сарадои са наставницима индивидуалне наставе и тпм приликпм 
сарађивали са щкплскпм здравственпм службпм. 

Впђен је и инструктивнп – педагпщки рад са студентима ФАСПЕР-а. 
Интензивирана је сарадоа са Удружеоем за децу са сметоама у развпју (Сунцпкрет). У пквиру те 
сарадоа су извпђене психплпщке радипнице. 

МЗ „Дпситеј Пбрадпвић“, кап и ппјединци су ппмагали свпјим дпнацијама у пбући и пдећи. Уз 
ушещће струшне службе устанпвљена је сарадоа на прпјектима Црвенпг крста. Прпјекти су 
укљушивали рад са децпм из врщоашкпг тима. 

Шланпви струшне службе су ушествпвали у раду васпитнп- дисиплинских кпмисија у пснпвнпј и 
средопј щкпли.  

Ушествпвали смп у прганизацији манифестације “Мајски кптлић“,  кап и у прганизацији 
прпславе матурске вешери за ушенике заврщне гпдине. 

У свакпдневнпм раду рещаване су брпјне кпнфликтне ситуације и инциденти са ушеницима 
крпз впђени дијалпг, применпм медијације, реституције, саветпдавним радпм и ппјашаним 
васпитним радпм. 

Збпг недпвпљнп прпстпра и пве гпдине, прпстпр библиптеке је кприщтен, кап ушипница за 
пдељеое 2/1, 7/2, 8/2 и 8/3, у кпјпј се пдвијала свакпдневна настава. Ппред наставе пдржавале су се 
радипнице,  састанци Ушенишкпг парламента, Врщоашкпг тима, Савет рпдитеља, Активи струшних 
већа, предаваоа и састанци мнпгих тимпва кпји ппстпје у щкпли. 
Дп априла 2019. сам ушествпвала сам у раду Тима за защтиту деце пд дискриминацију,  злпстављаоа 
и занемариваоа, Тима за естетскп уређеое щкпле, кап и у Тиму за струшнп усаврщаваое. 
Присуствпвала сам састанцима Актива библиптекара у ГНБ „Жаркп Зреоанин“. 
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Ушеници наще щкпле су и пве гпдине ушествпвали на манифестацији „Песнишка щтафета“, кпја 
је пдржана 03.04.2019. Щкплу је ппсетип песник Владимир Андрић. Кап и увек дан, када је песник у 
нащпј щкпли је дан, кпјем се сви радујемп и кпји увек прптекне у леппм дружеоу и незабправнпм 
сећаоу. Ушенице Стпјанка Стпјанпв,  Пља Симић,  Јасена Арацки и Мпника Ђпрђащ су прпшитале свпје 
песме. 

Са ппјединим ушеницима нижих разреда су прганизпвани шаспви шитаоа, 2 пута недељнп, а у 
Дневнпм центру „Наща приша“ 2 пута месешнп, на кпјима смп се лепп дружили, а ушеници  впдили 
свпје шиталашке дневнике.  

Библиптекарка је реализпвала шаспве из српскпг језика и математике крпз индивидуални рад 
са ушеницима првпг разреда (Алекса Бислими и Самира Демирпвић). 

Са ушеницима и наставницима нижих разреда ушествпвала сам на приредби ппвпдпм Дана 
щкпле, Светпг Саве. Активнп сам ушествпвала у раду Инклузивнпг хпра. 

Министарствп прпсвете,науке и технплпщкпг развпја је усмерилп нпвац за набавку коига и 
наставних средстава за щкплске библиптеке такп да је купљенп 28 коига, а Завпд за учбенике је 
ппклпнип щкпли 52 наслпва.  

Наципнални савет Мађарске наципналне маоине дпнирап је щкплскпј библиптеци  коиге на 
мађарскпм језику. 

И пве гпдине ушеници и наставници дпбијали су „Прпсветни преглед“ и дешју щтампу. 
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8. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

   ИЗВЕШТАЈ ПСИХПЛПГА 
 

РЕАЛИЗПВАНИ ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ДИНАМИКА 

РАДА 
САРАДНИЦИ 

Ушещће у изради ппјединих 
делпва Гпдищоег плана рада 
щкпле и Извещтаја п раду 
щкпле и свпм раду 

VIII Аугуст, септембар 

Директпр, ппмпћник 
директпра, шланпви струшне 
службе, наставници, 
секретар 

Ушещће у реализацији и 
праћеоу реализације РПЩ-а 

тпкпм гпдине 
Предвиђенп 

динамикпм  актива за 
РПЩ 

Пстали шланпви актива 

Припремаое плана ппсете 
пдељеоима 

IX – VI Једнпм месешнп Директпр, наставници 

Ушещће у раду тима за 
инклузивнп пбразпваое 

IX – VII 

Предвиђенп 
динамикпм рада тима 

за ИП 
 
 

пстали шланпви тима, 
струшна већа, шланпви 
тимпва за ппдрщку, 
рпдитељи 

Ушещће у изради ИПП-а и ИПП-
еа и праћеоу оихпве 
реализације 

IX – VI Пп пптреби Пстали шланпви тимпва 

Ппмпћ у реализацији састанака 
Савета рпдитеља 

Тпкпм гпдине 
Предвиђенп 

динамикпм рада 
Савета рпдитреља 

Директпр, ппмпћници 
директпра, председник 
савета рпдитеља 

Припремаое плана сппственпг 
струшнпг усаврщаваоа и 
прпфесипналнпг развпја 

IX – VI Једнпм месешнп Тим за струшнп усаврщаваое 

Психплпщкп испитиваое 
нпвпуписаних ушеника и 
анамнеза 

IX 
и пп пптреби тпкпм 

гпдине 
Спцијални радник, 
рпдитељи, старатељи 

Ушещће у сампвреднпваоу  рада 
щкпле 

IX 
Утврђенп динамикпм 

тима за сампвреднпваое 
Тим за сампвреднпваое 
 

Ушещће у раду Тима за 
прпјектнп планираое  

тпкпм гпдине Једнпм  месешнп 
Шланпви тима за прпјектнп 
планираое 

Кппрдинација радпм 
Врщоашкпг тимпва, радипнице, 
прганизпване ппсете културним 
институцијама 

IX- VI Једнпм недељнп 
Тим за защтиту ушеника пд 
злпстављаоа и занемариваоа 

Активнпсти у пквиру прпграма 
Тима  за защтиту ушеника пд 
злпстављаоа и занемариваоа 

тпкпм гпдине Свакпдневнп Пдељенске старещине 

Ппсете пдељеоима према 
утврђенпм расппреду 

тпкпм гпдине  Пдељенске старещине 

Рад са ушеницима IX- VI Свакпдневнп Наставници, рпдитељи 

Праћеое прилагпђенпсти 
ушеника накпн укљушиваоа у 
щкплу 

IX-X Свакпдневнп 
Ппмпћник директпра, 
струшна служба, пдељенске 
старещине 

Рад са рпдитељима 
IX-X 

 
Свакпдневнп 

Пдељенске старещине, 
струшни сарадници, 
наставници 

Сарадоа са директпрпм, 
струшним сарадницима , 
наставницима индивидуалне 
наставе 

IX- VI 
 

Свакпдневнп 
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Рад у струшним прганима и 
тимпвима 

IX- VIII 
Према утврђенпм 
плану рада и пп 

пптреби 
 

Ппмпћ у реализацији ШПС-а и 
ШПЗ-а 

Тпкпм гпдине Два пута месешнп 
Струшна служба, 
пдељ. Старещине 

Прпфесипнална пријентација 
ушеника припремних пдељеоа - 
прпцена 

IX –X Свакпдневнп 

Психплпг тржищта рада, 
спцијални и здравствени  
радник,  пдељенске 
старещине 

Сарадоа са надлежним 
устанпвама и лпкалнпм 
заједницпм 

IX- VIII 
 

Пп пптреби 
Директпр, струшни 
сарадници, наставници 

Утврђиваое пптреба за 
ппјашаним кпрективнп-
педагпщким радпм 

IX-X Свакпдневнп Пдељенске старещине 

Испитиваоа прпфесипналних 
интереспваоа ушеника псмих 
раз. 

XII 
Пп један шас у свакпм 

пдељеоу 
Пдељенске старещине 

Фактпри прпфесипналнпг 
ппредељеоа –псмих разредa 

II 
Пп један шас у свакпм 

пдељеоу 
Пдељенске старещине 

Ушещће у примени и праћеоу 
примене Прптпкпла п защтити 
деце пд злпстављаоа и 
занемариваоа 

IX-VI Свакпдневнп 
Кппрдинатпр тима ЩБН 
директпр, ппмпћници 

Ппсета дислпцираним  
пдељеоима  

X-V Једнпм месешнп 
Пстали шланпви службе, 
пдељ. старещине 

Испитиваое прпф. Сппспбнпсти 
ушеника псмих разреда 

III-IV свакпдневнп 
Лпгппед, реедукатпр, 
спцијални радник, 
здравствени радник 

Праћеое развпја ушеника 
шетвртих разреда у циљу 
структуираоа пдељеоа петих 
раз. 

III-IV Свакпдневнп 
Струшни сарадници, 
пдељенске старещине 

Ушещће у сашиоаваоу и 
реализацији прпграма Тима за 
струшнп усаврщаваое 

тпкпм гпдине Свакпдневнп  

Струшнп усаврщаваое  IX-VI 
Према утврђенпм 

плану 

Директпр, Тим за струшнп 
усаврщаваое, Актив 
психплпга и педагпга у 
Зреоанину 

Впђеое дпкументације п раду IX-VI Свакпдневнп  

Ушествпваое у истраживаоима IX-VI Пп утврђенпм плану 
Наставници, струшни 
сарадници, директпр, 
ппмпћници директпра 

Ушещће у реализацији 
прпграмских задатака РПЩ-а 

IX-VI 
 

Према утврђенпм плану 
 

Пстали наставници, директпр, 
ппмпћници директпра, 
здравствени радници 

Сарадоа са наставницима 
 

IX-VI 
Свакпдневнп 

 
 

Ппсета ушеника на пракси  X- V Перипдишнп 
Кппрдинатпр, 
Спцијални радник 

Ппсета „Наща приша“ X-V Једнпм месешнп Спцијални радник 

Ппсета „Алтернатива“ VI 
Према утврђенпм 

плану Тимпва 
Ппмпћник директпра 

Ушещће у изради извещтаја п 
реализацији  Гпдищоег плана 
щкпле 

VI- VIII  
Директпр, ппмпћници 
директпра, наставници, 
струшни сарадници 
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Ушествпваое на рпдитељским 
састанцима 

IX-VI Пп пптреби 
Васпиташи, наставници 
индивидуалне наставе, 
спцијални радник 

Структуираое пдељеоа накпн 
тимске пбраде ппдатака п 
ушеницима 

VIII Једнпм гпдищое 
Струшна служба, пдељенске 
старещине 

Ушещће у раду Кпмисије за 
прпфесипналну пријентацију 

Тпкпм гпдине Једнпм месешнп Пстали шланпви Кпмисије 

Активнпсти у тиму за 
прпфесипналну пријентацију 

Тпкпм гпдине Пп пптреби 
Шланпви Тима за 
прпфесипналну пријентацију 

Сарадоа са ђашким 
парламентпм 

Тпкпм гпдине Пп пптреби Рајка Шекрчин 

Ушещће у раду Актива психплпга 
и педагпга пснпвних щкпла у 
ппщтини Зреоанин 

Тпкпм гпдине Једнпм месешнп 
Психплпзи и педагпзи других 
щкпле 

 
 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ РАДА СПЦИЈАЛНПГ РАДНИКА 

 

РЕАЛИЗПВАНИ  ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕТПДЕ И ПБЛИЦИ  

РАДА 
САРАДНИЦИ 

Пријем нпвих ушеника 
Структурираое пдељеоа 
Кпмплетираое дпкументације 
Сарадоа са другим щкплама, интерреспрнпм 
кпмисијпм, пдељеоем за ппслпве из пбласти 
друщтвених делатнпсти, центрпм за 
спцијални рад, интернатпм 

АВГУСТ-
СЕПТЕМБАР 

интервју 
спцијална анамнеза 

прикупљаое 
дпкументације 

впђеое евиденције 
саветпдавни рад у вези 

пствариваоа права 
израда спискпва 

директпр 
ппмпћници директпра 

струшна служба 
разредне старещине 

администрација 
друге институције 

Припрема спискпва ушеника путника и 
рпдитеља пратилаца (за сваки месец ) 
Израда спискпва за путне трпщкпве у 
гптпвини (за сваки месец) за ппщтине 
Зреоанин, Сешао, Житищте 
Припрема списка за исхрану ушеника (за сваки 
месец) 
Ушещће на активима,  струшним већима, 
тимпвима 
Ушещће у раду Тима за защтиту ушеника пд 
насиља, злпстављаоа и занемариваоа 
Ушещће у раду Тима за инклузивнп 
пбразпваље 
Ушещће у раду тима за Развпјни план щкпле 
Рад у Тиму за прпфесипналну пријентацију – 
кппрдинатпр 
Сарадоа са Кпмисијпм за впђеое 
дисциплинских ппступака  
Сарадоа са центрима за спцијални рад у 
Зреоанину и пкружеоу 
Сарадоа са интерреспрнпм кпмисијпм 
Сарадоа са здравственим устанпвама 
Сарадоа са Прпсветнпм инспекцијпм 
Сарадоа са Пплицијскпм управпм 
Сарадоа са Прекрщајним судпм 
Сарадоа са Пдељеоем за друщтвене 
делатнпсти  

ТПКПМ 
ЦЕЛЕ ГПДИНЕ 

тимски рад 
увид у ппстпјећу 
дпкументацију 

впђеље евиденције 
саветпдавни рад у вези 

пствариваоа права 
израда спискпва 

разгпвпри, дпгпвпри, 
кпнсултације 

директпр 
ппмпћници директпра 

струшна служба 
разредне старещине 

администрација 
друге институције 

рпдитељи 
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Рад са нпвпуписаним ушеницима 
Пикупљаое дпкументације, спрпвпђеое свих 
радои везаних за кпнкурс за ушенишке 
стипендије, израда спискпва за ушенишке 
стипендије  
Ушещће у раду Тима за прифесипналну 
пријентацију 
Ушещће на „Јесеоим сусретима“ деце са 
ппсебним пптребама у Сенти 

СЕПТЕМБАР-
ПКТПБАР 

увид у ппстпјећу 
дпкументацију 
прикупљаое 

дпкументације 
израда спискпва 

разредне старещине 
друге институције 

рпдитељи 

Саветпдавни рад са рпдитељима ушеника кпји 
не ппхађају редпвнп наставу, писаое 
пбавещтеоа и ппзива 
Рад са ушеницима са ппремећајем ппнащаоа, 
оихпвим рпдитељима/старатељима 
Праћеое ушеника без рпдитељскпг стараоа 
Праћеое ушеника са здравственим 
прпблемима 
Саветпдавни рад у вези пствариваоа права 
кап и пбавеза 
Ппдела прикупљене ппмпћи 

ТПКПМ ЦЕЛЕ 
ГПДИНЕ 

разгпвпр 
саветпдавни рад 
писаое дпписа, 

пбавещтеоа и пријава 

струшна служба 
наставници 

друге институције 
рпдитељи 

Сарадоа са МЗ „Дпситеј Пбрадпвић“ –
хуманитарна ппмпћ 
Састанак Тима за прпцену ушеника 
припремних разреда средое щкпле-предлпзи 

НПВЕМБАР 

сарадоа са 
хуманитарнпм 
прганизацијпм 

тимски рад 

спцијални радник 
тим за прпцену ушеника 

Ушещће у раду струшних пргана 
Заједнишки састанак пдељеоскпг већа 
припремних разреда средое щкпле и Тима за 
прпфесипналну пријентацију 
Рпдитељски састанак за припремне разреде  
средое щкпле 
Писаое пригпвпра за ушенике средое щкпле, 
кпји нису на листи за стипендије 

ДЕЦЕМБАР 

писаое извещтаја 
впђеое евиденције 

и дпкументације 
кпнсултације и даваое 

предлпга 
дпписи 

ппмпћници директпра 
струшна служба 

разредне старещине 
друге институције 
администрација 

рпдитељи 

Ппмпћ ушеницима у пдећи и пбући у зимскпм 
перипду 
Рад са рпдитељима шија деца нередпвнп/не 
ппхађају наставу 
Рпдитељски састанак са прещкплским 
пдељеоима  
Припрема дпкументације за интерреспрну 
кпмисију у вези пдлагаоа ппласка у щкплу и 
уписа у први разред пснпвне щкпле  

ЈАНУАР- 
ФЕБРУАР- 

МАРТ 

прпцена пптреба 
разгпвпри, савети 

дпписи 

струшна служба 
разредне старещине 

друге институције 

Прпфесипнална пријентација за VIII разредe 
Саветпдавни рад са ушеницима и ппрпдицама 
Рпдитељски састанак за VIII разреде 

АПРИЛ- МАЈ 
интервју 

саветпваое, 
инфпрмисаое 

струшна служба 
разредне старещине 

тим за прпфесипналну 
пријентацију 

Сарадоа са редпвним щкплама 
Припрема и писаое мищљеоа за лекарске 
прегледе ушеника, кпји се уписују у средоу 
щкплу  
Припрема и писаое дпкументације 
Интерреспрнпј кпмисји за ушенике кпји се 
уписују у средоу щкплу, пдлаже се пплазак у 
щкплу или се уписују у први разред пснпвне 
щкпле 
Рпдитељски састанак у Кикинди у пквиру 
прпфесипналне пријентације 

МАЈ 

разгпвпр 
даваое предлпга и 

мищљеоа 
писаое дпписа 

припрема 
дпкументације 

саветпдавни рад 
рпдитељски састанци 

струшна служба 
наставници 

индивидуалне наставе 
друге институцује 

Тим за прпфесипналну 
пријентацију 

здравствена служба 
друге щкпле 
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Ушещће у раду струшних пргана 
Сарадоа са другим щкплама и 
Интерреспрнпм кпмисијпм 
Припреме и упис ушеника за следећу щкплску 
гпдину 
Сређиваое евиденције и дпкументације за 
ушенике кпји заврщавају щкплу 
Припрема извещтаја п раду 
Припрема плана рада 

ЈУН 

интервју 
саветпдавни рад 

впђеое евиденције 
и дпкумантације 

кпнсултације 
анализа ппдатака 

директпр 
ппмпћници директпра 

струшна служба 
наставници 

администрација 
друге институције 

 

У пквиру Щкплскпг развпјнпг плана, тпкпм пве щкплске гпдине, спцијални радник је радип на  
следећим задацима: 

- праћеое спцијалних пптреба ушеника и благпвременп предузимаое неппхпдних мера 
- брига п деци у циљу оихпве пптпуне спцијалне интеграције 
- активна сарадоа са рпдитељима  
- свепбухватније ангажпваое других устанпва и лпкалне заједнице у рещаваоу спцијалних 

пптреба ппрпдица нащих ушеника 
- примена правилника везаних за безбеднпст ушеника 
- впђеое евиденције п интервенцијама у слушајевима угрпжене безбеднпсти ушеника 
- сарадоа са разредним старещинама приликпм впђеоа дисциплинскпг ппступка 
- ппдизаое нивпа инфпрмисанпсти ушеника и рпдитеља 
- благпвременп укљушиваое ушеника у щкплу 
- сарадоа са редпвним щкплама 
- сарадоа са представницима лпкалне заједнице 
- сарадоа са пснпвним щкплама из кпјих дплазе ушеници у нащу средоу щкплу 
- ушещће на семинарима и предаваоима, струшнп усаврщаваое 
- спцијална радница је рукпвпдилац Тима за прпфесипналну пријентацију.                 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКПЛСКПГ БИБЛИПТЕКАРА    
 

Збпг недпвпљнп прпстпра и пве гпдине, прпстпр библиптеке је кприщтен кап ушипница за 
пдељеое 2/1, 7/2, 8/2 и 8/3, у кпјпј се пдвијала свакпдневна настава. Ппред наставе пдржавале су се 
радипнице, састанци Ушенишкпг парламента, Врщоашкпг тима, Савет рпдитеља, Активи струшних 
већа, предаваоа и састанци мнпгих тимпва кпји ппстпје у щкпли. 

Дп априла 2019. сам ушествпвала  у раду Тима за защтиту деце пд дискриминације, 
злпстављаоа и занемариваоа, Тиму за естетскп уређеое щкпле, кап и у Тиму за струшнп 
усаврщаваое. 

Присуствпвала сам састанцима Актива библиптекара у ГНБ „Жаркп Зреоанин“. 
Ушеници наще щкпле су и пве гпдине ушествпвали на манифестацији „Песнишка щтафета“, кпја је 
пдржана 03.04.2019. Щкплу је ппсетип песник Владимир Андрић. Кап и увек дан када је песник у 
нащпј щкпли је дан кпјем се сви радујемп и кпји увек прптекне у леппм дружеоу и незабправнпм 
сећаоу.  Ушенице Стпјанка Стпјанпв, Пља Симић,  Јасена Арацки и Мпника Ђпрђащ су прпшитале свпје 
песме. 

Са ппјединим ушеницима нижих разреда су прганизпвани шаспви шитаоа, 2 пута недељнп, а у 
„Нащпј приши“  2 пута месешнп, на кпјима смп се лепп дружили, а ушеници  впдили свпје шиталашке 
дневнике.  

Библиптекарка је реализпвала шаспве из српскпг језика и математике крпз индивидуални рад 
са ушеницима првпг разреда (Алекса Бислими и Самира Демирпвић). 

Са ушеницима и наставницима нижих разреда, ушествпвала сам на приредби ппвпдпм Дана 
щкпле, Светпг Саве. Активнп сам ушествпвала у раду Инклузивнпг хпра. 

Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, је усмерилп нпвац за набавку коига и 
наставних средстава за щкплске библиптеке такп да је купљенп 28 коига, а Завпд за учбенике је 
ппклпнип щкпли 52 наслпва.  

Наципнални савет Мађарске наципналне маоине дпнирап је щкплскпј библиптеци коиге на 
мађарскпм језику. 

И пве гпдине ушеници и наставници дпбијали су „Прпсветни преглед“ и дешју щтампу. 
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9. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ  

Тим за сампвреднпваое у щкплскпј 2018/2019 гпдини је дпбип нпве шланпве: рпдитељ 
Драгана Аћимoв изабрана је на Савету рпдитеља кап представник Савета, а прпфеспр Аоа Стпјщин је 
нпви представник шланпва  Щкплскпг пдбпра.  
Активнпсти се пдвијају према усвпјенпм плану и прпграму. 
Пбављен је дпгпвпр п пбластима и динамици вреднпваоа. Ппдељена су задужеоа на пснпву 
ппдрушја вреднпваоа и пдабраних пбласти. 
 Тп су кпнкретнп следећи ппслпви:  

- Кппрдинатпр Тима за сампвреднпваое Милица Симин изврщила је вреднпваое стандарда  3.1. 
Успех ушеника ппказује да су пстварени пбразпвни стандардни индикатпр 3.2.6. Прпсешни 
резултати ушеника на заврщним испитима, бпљи су у пднпсу на претхпдну щкплску гпдину. 
Направила је извещтај п успеху на заврщнпм тесту кап и паралелни приказ пцена, успеха у щкпли 
и успеха на заврщнпм тесту. Успех је уппређен са резултатима пствареним на тестпвима 
пдржаним претхпдне две  гпдине.  

Закљушак: 
Разлике између  заврщнпг испита щкплске 2017-2018.гпдине и заврщних испита претхпдних 

гпдина су следеће: 
- сви ушеници су заврщили щкплпваое пп ИПП-2 
- за свакпг ушеника је ппнапспб бип израђен тест према оегпвим сппспбнпстима  

- свакпм ушенику је ппмагап пп један наставник  

- Пцене у тпку щкплпваоа су резултат израде ИПП-2 и оегпвпг савладаваоа пд стране ушеника 
уз кпнтинуиранп праћеое и кпригпваое ИПП-а . 

Пва генерација ушеника је прва кпја је пд I-VIII  разреда стекла пбразпваое пп ИПП2.   
 Ушеници  су у складу са шланпм 76. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл. 
Гласник РС“ бр. 88/2017.), савладали  предмете и стекли пбразпваоепп ИПП-2. 

Претхпдних щкплских гпдина ушеници су стекли пбразпваое пп старпм Щкплскпм прпграму 
(за ушенике пметене у менталнпм развпју).  

Управп збпг пвих гпре наведених шиоеница и резултати заврщнпг испита 2017-2018.гпдине су 
најбпљи щтп се види и из табеле успеха на заврщнпм испиту  за ппследое три щкплске гпдине. 

 

Заврщни тест 
Заврщни тест 
јун 2016. гпд 

Заврщни тест 
јун 2017. гпд 

Заврщни тест 
јун 2018. гпдине 

кпмбинпвани тест                                          78,67% 80,00 83,13 

матерои језик                                                52,33% 80,50 87,71 

математика                                                       49,17% 61,50 91,04 

- Састављен је упитник за стандард 3.2. Щкпла кпнтинуиранп дппринпси већпј успещнпсти 
ушеника, индикатпр 3.2.2 Брпј ушеника кпји су напустили щкплпваое је исти или маои у 
пднпсу на прпщлу щкплску гпдину. Прикупљajу су ппдаци за щкплску 2017/2018.гпдину  и 
направљен је паралелни приказ щкплске 2015/2016.гпдине, щкплске 2016/2017. гпдине. 
Средоа щкпла: 7 ушеника  
Пснпвна щкпла:  5 ушеника 
Целпдневна настава: 2 ушеника 
Предщкплскп: ниједан ушеник 
Брпј ушеника кпји је напустип средоу щкплу щкплске 2017/2018. је бип маои у пднпсу на 

претхпдне гпдине. Oснпвну щкплу је напустип већи брпј ушеника негп претхпдних гпдина и 
целпдневну исти брпј ушеника, предщкплскп није напустип ни један ушеник,  дпк се ранијих гпдина 
није пратип брпј ушеника кпји су напустили пкплу. Прпщле гпдине је тп ушинилп самп једнп дете, щтп 
је и табеларнп приказанп.  
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 Табеларни приказ: 

 

- Ревидиран је ппстпјећи упитник – СПЦИЈАЛНА КАРТА (јер су уписани нпви ушеници, а кпд 
раније уписаних мпжда је дпщлп дп прпмена) – нпсипци су пдељенске старещине и 
спцијални радник. Прикупљени су ппдаци и урађена анализа са уппредним приказпм са 
2015.гпдинпм. У пвпм извещтају је пбухваћена и ппдрщка ушеницима. 
Пбрада упитника ппдрщка ушеницима и спцијална карта су прилпг пвпм извещтају. Пбрадпм 

пвих ппдатака дпщлп се дп следећег закљушка. 

Закљушак: 
У пднпсу на 2015. гпдину  у 2019. гпдини веће разлике су упшене у следећим слушајевима: 

 

 2015.гпдина 2019. гпдина 

Брпј ушеника 240 ушеника 260 ушеника 

Физишка агресивнпст према 
заппсленима 

7 % 9% 

Деца са вище дијагнпза 17% 33% 

Деца кпја не кпристе сампсталнп 
тпалет 

14% 17% 

Деца кпјима је пптребна ппмпћ при 
пблашеоу 

18% 22% 

Сумоа на ризик пд алкпхплизма, 
занемариваоа и злпстављаоа 

7% 13% 

Рпдитељи кпји не сарађују са щкплпм 10% 12% 

Деца/ушеници кпји дплазе у щкплу у 
пратои рпдитеља 

40% 45% 

Ппрпдице са заппсленим лицима и 
редпвним примаоима 

44% 52% 

Ушеници кпји се купају у щкпли  1,25% 1,9% 

Брпј дпмаћинстава кпја брпје прекп 5 
шланпва 

54% 31% 

 

- Следеће щкплске гпдине изврщиће се ревидираое упитника за пбласт ППДРЩКА 
УШЕНИЦИМА  - нпсипци су Ђашки парламент, педагпщкп психплпщка служба, Тим за защтиту 
пд насиља. Прикупљаое ппдатака, оихпва пбрада и анализа кап и извещтај биће урађени дп 
краја щкплске 2019/2020.гпдине. 

- Направљени су нпви инструменти за пбласт ЕТПС, шланпви Тима су накпн усвпјених  сугестија 
пвај упитник усвпјили. Спрпведена је  анкета, ппстпје три упитника и намеоени су ушеницима, 
рпдитељима и наставницима те су пни и нпсипци пвпг вреднпваоа. Тим је изврщип пбраду и 
дап резултате и предлпге за даљи рад . Резултати накпн пбраде упитника су следећи: 

- Упитник за ушенике / Пбрађенп је 28 упитника. 
- Упитник за рпдитеље/ Пбрађенп је 26 упитника, пд кпјих је један неважећи 
- Упитник за наставнике / Пбрађена су 34 упитника. 

 

щкплска 
гпдина 

предщкплскп 
средоа 
щкпла 

пснпвна щкпла целпдневна 

  напустилп напустилп  

2015/2016.  13 2 (напуниле 15 гпдина)  

2016/2017. 1 (пресељеое) 11 2 (напунили 15 гпдина) 
2 (1 незаинтереспванпст, 
1 пдлазак у инпстранствп) 

2017/2018. - 7 

5 ушеника (1 птищап у 
инпстранствп, 1 прещап 

у другу щкплу, 3 
напунила 15 гпдина) 

2 (1 незаинтереспванпст, 
1 пребивалищте у другпј 
ппщтини збпг прпмене 
хранитељске ппрпдице) 
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Закљушак: 
Већина предлпга се пднпси на уређеое прпстпра, пплемеоиваое биљкама, уређеое 

крешеоем и фарбаоем, раднп ангажпваое ушеника и рпдитеља, ппбпљщаое и рад на прпмпвисаоу 
леппг ппнащаоа, псниваое екплпщке секције, излагаое ушенишких радпва, ппбпљщаое хигијене, 
уређеое двприщта, набавку већег брпја клупа у двприщту, пбезбеђеое прпстпра за рпдитеље, 
пбезбеђеое нпве фискултурне сале и заврщетак нпве зграде, изградоа игралищта са пеоалицама и 
тпбпганима, пущтаое музике за време пдмпра, исцртаваое игралищта, прганизпваое екскурзије... 

Неки пд пвих предлпга су и спрпведени (музика за време пдмпра, исцртаваое пплигпна, 
пзељеоаваое, ангажпваое рпдитеља и ушеника, екскурзија), а на некима ће се убудуће радити. 

Када се ппреде пцене свих испитаних ушесника, мпже се закљушити следеће:  

 Ушеници су најбпље пценили щкплу када је у питаоу ЕТПС. Прпсешна пцена на упитнику изнпси 3,42. 

 Рпдитељи су дали нещтп нижу пцену 3.19. 

 Наставници су најмаое задпвпљни приликама у щкпли и прпсешна пцена упитника изнпси 2.60. 
 

Тим за сампвреднпваое је спрпвеп две анкете у пквиру прпјекта „За шистије и зеленије щкпле 
у Впјвпдини“. 

Спрпведеним испитиваоем су били пбухваћени рпдитељи, наставници и ушеници, а 
резултати су следећи: 

На ппшетку прпјекта рпдитељи су најбпље пценили щкплу када су у питаоу активнпсти кпје се 
спрпвпде у циљу  ппдизаоа екплпщке свести. Прпсешна пцена на упитнику изнпсила је 2.56. 
Заппслени су дали нещтп нижу пцену  2.16. 

Ушеници су били најмаое задпвпљни приликама у щкпли и исказали недпвпљну 
пбавещтенпст п знашеоу и садржајима екплпгије. Прпсешна пцена упитника изнпсила је 1.56. 
Пп заврщетку планираних прпјектних активнпсти ппнпвљенп испитиваое је далп веће пцене  какп 
кпд ушеника, такп и кпд рпдитеља и наставника. Пвпга пута су наставници били најстрпжији 
пцеоиваши, дпк су ушеници ппказали веће задпвпљствп и бпљу инфпрмисанпст везану за пбласт 
екплпгије.  
 

Ушеници - 3.01 
Рпдитељи - 3.08 
Заппслени - 2.82 

Дпбијени резултати ппказују да дпбрп псмищљени и успещнп реализпвани садржаји кпји 
укљушују све шинипце пбразпвнп-васпитнпг прпцеса, мпгу знашајнп дппринети ппдизаоу екплпщке 
свести какп кпд ушеника, такп и кпд рпдитеља и заппслених у щкпли, щтп нас упућује да слишне 
активнпсти и акције планирамп у нареднпј щкплскпј гпдини. Свакакп, неппхпднп је узети у пбзир 
дпсадащоа искуства и предлпге свих ушесника какп би се птклпниле слабпсти и јпщ вище ппбпљщали 
ефекти.  
 

- Вреднпваое пбласти ПРГАНИЗАЦИЈА И РУКПВПЂЕОЕje пбављенп упитникпм а сакупљени 
ппдаци и оихпва пбрада и анализа су  у следећем извещтају. 
 
 

 

ППДРУШЈЕ ВРЕДНПВАОА –  ПБЛАСТ  6  
 
Прганизација рада щкпле, управљаое људским и материјалним ресурсима 
1 – неташнп/није присутнп/ није ми ппзнатп 
2 – у маопј мери ташнп/ присутнп 
3 – у већпј мери ташнп/присутнп 
4 – ташнп/присутнп у пптпунпсти 
Резултати су исказани у прпцентима 
Пбрађенп је 70 анкетних листића 
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Редни 
брпј 

ИСКАЗИ 
ТАЧНПСТ 

1 2 3 4 
1. Сви щкплски дпкументи су транспарентни у щкпли. 7,14 11,43 47,14 34,29 

2. 
Инфпрмисаое заппслених п реализацији  РПЩ-а,  пд стране Актива за 
РПЩ, је редпвнп и дпкументпванп. 

2,85 8,57 41,42 47,14 

3. Реализација Развпјнпг плана щкпле  се пдвија у складу са планпм. 7,14 5,71 54,28 32,85 

4. 
Щкпла има прецизнп прпписане критеријуме за ппхваљиваое, 
награђиваое и санкципнисаое заппслених. 

22,86 38,57 25,71 12,86 

5. 
Критеријуми за ппхваљиваое и награђиваое заппслених се дпследнп 
примеоују. 

31,43 38,57 22,86 7,14 

6. 
Директпр правпвременп и адекватнп инфпрмище заппслене п нпвинама 
у раду щкпле.                                                                                                                          

4,28 22,86 38,57 35,71 

7. Задужеоа заппслених у щкпли су равнпмернп расппређена. 22,86 42,85 27,14 7,14 

8. 
 

Фпрмирана су струшна тела и тимпви у складу са знаоима, 
кпмпетенцијама и афинитетима заппслених. 

10 28,57 40 21,43 

9. 
 

Развијен је систем инфпрмисаоа п свим важним питаоима из живпта и 
рада щкпле. 

11,43 28,57 40 20 

10. 
 

Директпр ефикаснп и ефективнп рукпвпди радпм струшних већа. 5,71 18,57 37,14 38,57 

11. Директпр ушествује у раду струшних тимпва. 10 14,28 38,57 37,14 

12. Директпр укљушује заппслене у прпцес дпнпщеоа пдлука. 12,86 37,14 27,14 22,86 

13. 
Директпр благпвременп предузима пдгпварајуће мере за рещаваое 
свакпдневних прпблема ушеника. 

5,71 14,28 45,71 34,29 

14. 
У прпцесу дпнпщеоа пдлука, директпр уважава предлпге савете 
рпдитеља кпји имају за циљ унапређеое рада щкпле. 

8,57 21,43 35,71 34,29 

15. Директпр кпристи разлишите механизме за мптивисаое заппслених. 30 27,14 24,28 18,57 

16. 
Директпр пстварује инструктивни увид и надзпр у пбразпвнп-васпитни 
рад  у складу са планпм  и пптребама щкпле. 

12,86 24,28 41,43 21,43 

17. 
Ппмпћници директпра пстварују инструктивни увид и надзпр 
у складу са планпм  и пптребама щкпле. 

10 21,43 34,28 34,28 

18. 
Струшни  сарадници ( психплпзи, спцијални радник, библиптекар) 
пстварују инструктивнп-педагпщки  рад , пднпснп ангажују се у складу са 
планпм и пптребама щкпле. 

4,28 7,14 37,14 51,43 

19. 
Тим за инклузивнп пбразпваое прати ппстигнућа ушеника у складу с 
ИПП-пм и пбавещтава кплегијум и наставнишкп веће. 

4,28 4,28 18,57 72,86 

20. 
Тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемари-
ваоа редпвнп п свпм раду извещтава кплегијум и наставнишкп веће. 

4,28 1,43 21,43 72,86 

21. 
Тим за за щкплскп сампвреднпваое редпвнп п свпм раду извещтава 
кплегијум и  наставнишкп веће. 

2,85 0 18,57 78,57 

22. 
Директпр свпјпм ппсвећенпщћу ппслу и ппнащаоем даје пример 
псталим ушесницима пбразпвнп-васпитнпг  прпцеса. 

10 11,43 38,57 40 

23. Директпр ппказује птвпренпст за прпмене и иницира инпвације. 10 15,71 42,86 31,43 

24. Директпр ппказује ппвереое у заппслене и оихпве мпгућнпсти. 15,71 15,71 38,57 30 

25. 
Директпр пстварује сарадоу са другим устанпвама, прганизацијама и 
лпкалнпм заједницпм. 

4,28 7,14 40 48,58 

26. Углед и прпмпција щкпле су на завиднпм нивпу. 17,14 18,57 45,71 18,57 

Ппсебне наппмене и предлпзи  унапређеое квалитета рада у  пбластима  и ппдрушјима пбухваћеним пвим упитникпм: 
- Дпследнп награђиваое и санкципнисаое заппслених, пп јасним и транспарентним критеријумима 
- Ппбпљщаое кпмуникације међу заппсленима 
- Бпље, ефикасније и правпвременп инфпрмисаое заппслених 
- Бпљи увид рукпвпдства щкпле у пкплнпсти кпје птежавају и пметају наставни рад 

- Веће ппвереое и птвпренпст директпра према кплективу и уважаваое (дефектплпщке) струке  
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НАСТАВА И УШЕОЕ – Тим за сампвреднпваое ће изврщити вреднпваое пве пбласти у 
щкплскпј 2019/2020.гпдини. Пве гпдине није билп мпгуће изврщити вреднпваое пве пбласти збпг 
ппгпрщаних услпва, пднпснп дпдатнпг смаоеоа прпстпра услед ппследица невремена кпје је 
изазвалп щтету у радипницама и щкплскпј кухиои.  

- Евалуираое успеха на заврщнпм испиту – јун 2019. – пбласт: ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА 
пбавиће се дп краја щкплске 2018/2019.гпдине и извещтај ће бити ппднет директпру, 
педагпщкпм кплегијуму и Наставнишкпм већу. 
 

Тим за сампвреднпваое жели да уппзна педагпщки кплегијум и Наставнишкп веће да је 
Министар прпсвете, науке и технплпщкпг развпја дпнеп ПРАВИЛНИК П ВРЕДНПВАОУ КВАЛИТЕТА 
РАДА УСТАНПВЕ (Сл. гласник РС, бр.10/2019. пд 15.02.2019. гпдине кпји ће се примеоивати пд 
щкплске 2019/2020.гпдине. 

Нпвине у пвпм Правилнику су да Тим за сампвреднпваое ппднпси извещтај директпру, а 
затим пн дпставља Наставнишкпм већу, Педагпщкпм већу, Савету рпдитеља, Ушенишкпм парламенту и 
пргану управљаоа, кап и надлежнпј щкплскпј управи. Директпр је дужан да пбезбеди приступ 
извещтају свим заинтереспваним кприсницима, а мпже бити пбјављен и на званишнпј интернет 
страници устанпве. Тим за сампвреднпваое пп нпвпм правилнику шине представници заппслених, 
рпдитеља, пднпснп закпнских заступника, ушенишкпг парламента, јединице лпкалне сампуправе, 
пднпснп струшоака за ппједина питаоа. Тим за сампвреднпваое има најмаое 5 шланпва. Извещтај п 
сампвреднпваоу треба да садржи ппис и прпцену пстваренпсти стандарда и ппказатеља квалитета 
рада устанпве, ПРЕДЛПГ МЕРА за унапређиваое квалитета рада устанпве и НАШИНЕ ПРАЋЕОА 
ПСТВАРИВАОА ПРЕДЛПЖЕНИХ МЕРА. Устанпва је дужна да сампвреднпваое спрпвпди сваке гпдине 
пп ппјединим пбластима квалитета а сваке шетврте или пете гпдине у целини. 
Пп Правилнику п стандардима квалитета рада устанпве Службени гласник РС-Прпсветни гласник, 
бр.14/2018. пд 02.08.2018.гпдине ппстпи 6 пбласти квалитета рада устанпве и тп: 

1. ПРПГРАМИРАОЕ, ПЛАНИРАОЕ И ИЗВЕЩТАВАОЕ 
2. НАСТАВА И УШЕОЕ 
3. ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА УШЕНИКА (најављенп је да ће бити дппуоен пп дпнпщеоу прпграма 

матуре и заврщнпг испита за средое щкпле) 
4. ППДРЩКА УШЕНИЦИМА 
5. ЕТПС 
6. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЩКПЛЕ, УПРАВЉАОЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
7. Закљушак тима за сампвреднпваое је да пви правилници, не узимају у пбзир специфишнпсти 

специјалних щкпла. Вреднпваое би требалп прилагпдити оихпвим пптребама и 
мпгућнпстима. 

 Закљушак: 
 *Вреднпваое стандарда  3.1. Успех ушеника ппказује да су пстварени пбразпвни стандардни 
индикатпр 3.2.6. Прпсешни резултати ушеника на заврщним испитима бпљи су у пднпсу на предхпдну 
щкплску гпдину.  
 Тим сматра да је неппрхпднп врщити пвп вреднпваое иакп већина ушеника пд I-VIII разреда 
стише пбразпваое пп ИПП2.  ( Ускладу  са шланпм 76. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 
васпитаоа („Сл.Гласник РС ,“ бр. 88/2017.) какп би се имап увид у валиднпст  теста, да ли је припрема 
за заврщни испит адекватна, да ли су сви ушеници приступили заврщнпм тесту. Пва сазнаоа би 
дппринела изради ппбпљщанпг плана припреме за заврщни испит и бпље резултате на истпм. 

* На пснпву пбрађених упитника ппдрщка ушеницима и спцијална карта Тим за 
сампвреднпваое предлаже следеће активнпсти: 
ппвећаое брпја едукација/радипница за рпдитеље на тему алкпхплизма, агресивнпсти, насиља, 
злпстављаоа, занемариваоа и ппјашан рад и сарадоа са рпдитељима, ппбпљщаое и ппвећаое 
тпалетних тренинга и анализа и изналажеое рещеоа за псампстаљиваое деце при пблашеоу, 
едукација и ппјашан рад са ушеницима на тему агресивнпсти и нетрпељивпсти према другима. 
 Тим је израдип план сампвреднпваоа за щкплску 2019/2020.гпдину кпји ће бити саставни деп 
гпдищоег плана щкпле. 
 Пвај извещтај ће бити прпслеђен директпру, Тиму за развпјни план щкпле и биће дпступан свим 
заппсленимa. 
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IV  ИЗВЕШТАЈИ П РАДУ  РУКПВПДЕЋИХ ПРГАНА, ПРГАНА УПРАВЉАОА  
 И  ДРУГИХ ПРГАНА ШКПЛЕ 

 
1.  ШКПЛСКИ ПДБПР 

 

        Састанци Щкплскпг пдбпра су се пдржавали на пснпву планираних ташака дневнпг реда, сем у 
слушајевима дппуне или измене щтп је забележенп у Записницима са састанака Щкплскпг пдбпра. 
Пни се шувају у щкплскпј дпкументацији .  
 

СЕДНИЦА ШКПЛСКПГ ПДБПРА ДАТУМ 

I СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Избпр председника и заменика председника Щкплскпг пдбпра; 
2. Пдређиваое записнишара; 
3. Дпнпщеое Развпјнпг плана щкпле за перипд 2018-2021. гпдину; 
4. Дпнпщеое Предщкплскпг прпграма ПСЩ „9. МАЈ“ Зреоанин; 
5. Дпнпщеое Анекса  Щкплскпг прпграма за први разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа; 
6. Дпнпщеое Анекса  Щкплскпг прпграма за пети разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа; 
7. Дпнпщеое Анекса  Щкплскпг прпграма за щести разред пснпвнпгпбразпваоа и  васпитаоа; 
8. Дпнпщеое Щкплскпг прпграма за једнпгпдищое псппспбљаваое ушеника Средоег пбразпваоа 

и васпитаоа за щкплску 2018/2019., 2019/2020., 2020/2021. и 2021/2022. щкплску гпдину; 
9. Дпнпщеое Щкплскпг прпграма за I разред средоег пбразпваоа и васпитаоа за щкплску 

2018/2019., 2019/2020.,  2020/2021. и 2021/2022. гпдину; 
10. Дпнпщеое Щкплскпг прпграма за II разред средоег пбразпваоа и васпитаоа за щкплску 

2018/2019., 2019/2020., 2020/2021. и 2021/2022. гпдину; 
11. Дпнпщеое Щкплскпг прпграма за III разред средоег пбразпваоа и васпитаоа за  щкплску 

2018/2019., 2019/2020., 2020/2021. и 2021/2022. гпдину; 
12. Дпнпщеое Правилника п изменама и дппунама Правилника п раду; 
13. Дпнпщеое Измена Финансијскпг плана щкпле за календарску 2018. гпдину; 
14. Дпнпщеое пдлуке п именпваоу Кпмисије за спрпвпђеое ппступка утврђиваоа  заппслених за 

шијим  радпм делимишнп или у пптпунпсти престаје пптреба-бпдпваоем, у щкплскпј 2018/2019. 
гпдини; 

15. Дпнпщеое рещеоа п кприщћеоу гпдищоег пдмпра в.д. директпра щкпле за  календарску 
2018.гпдину; 

16. Текућа питаоа.     

29.06.2018. 

      II СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са 1.седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Закљушеое угпвпра п правима и пбавезама директпра щкпле; 
3. Уппзнаваое са садржинпм записника п ванреднпм  инспекцијскпм надзпру у ПСЩ„9.МАЈ“ 

Зреоанин пд стране прпсветних инспектпра Градске управе у Зреоанину, бр. 614-101/18-IV-06-02 
пд 02.07.2018. гпдине; 

4. Текућа питаоа.      

25.07.2018. 

      III СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 
1. Усвајаое записника са 2.седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Даваое сагласнпсти на Предлпг Правилника п прганизацији и систематизацији ппслпва (дел. 

бр.1313 пд 20.08.2018.); 
3. Текућа питаоа.    

23.08.2018. 

      IV СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са 3.седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Дпнпщеое Правилника п правилима ппнащаоа деце, ушеника,  рпдитеља, пднпснп других 

закпнских заступника и заппслених у щкпли;  
3. Дпнпщеое Правилника п мерама, нашину и ппступку защтите и безбеднпсти деце и ушеника за 

време бправка у щкпли и свих активнпсти кпје прганизује щкпла; 
4. Дпнпщеое Ппслпвника п раду ушенишкпг парламента; 
5.  Дпнпщеое Измена и дппуна финансијскпг плана щкпле за календарску 2018. гпдину – друга 

измена и дппуна; 
6.   Текућа питаоа.        

03.09.2018. 

      V СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са 4.седнице Щкплскпг пдбпра; 
14.09.2018. 
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2. Усвајаое Извещтаја п пствариваоу Гпдищоег плана рада за щкплску 2017/2018. гпдину; 
3. Усвајаое Извещтаја директпра щкпле п свпм раду и раду щкпле за щкплску 2017/2018. гпдину; 
4. Усвајаое Извещтаја п пствариваоу  Плана струшнпг усаврщаваоа заппслених за щкплску 

2017/2018. гпдину; 
5. Дпнпщеое Гпдищоег плана рада за щкплску 2018/2019. гпдину; 
6. Дпнпщеое Плана струшнпг усаврщаваоа заппслених за щкплску 2018/2019. гпдину; 
7. Даваое сагласнпсти на Предлпг Правилника п изменама и дппунама Правилника п прганизацији 

и систематизацији ппслпва, дел. бр. 1538 пд 12.09.2018.гпдине; 
8. Текућа питаоа.      

      VI СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са 5.седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Дпнпщеое Измена и дппуна Финансијскпг плана щкпле за календарску 2018.  гпдину - трећа 

измена; 
3. Дпнпщеое Измена Плана јавних набавки за календарску 2018. гпдину – прва измена; 
4.  Предлагаое представника Щкплскпг    пдбпра у Тим за сампвреднпваое;  
5.  Текућа питаоа.        

18.10.2018. 

      VII СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са 6.седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Даваое сагласнпсти на Предлпг Правилника п изменама и дппунама Правилника п прганизацији 

и систематизацији ппслпва, дел. бр.2087 пд 14.12.2018.гпдине; 
3. Дпнпщеое Правилника п нашину евидентираоа и праћеоу друщтвенп-кприснпг, пднпснп 

хуманитарнпг рада ушеника и извещтаваоа п оегпвим ефектима; 
4. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за први разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа за 

щкплску 2018/2019. гпдину; 
5. Текућа питаоа.      

20.12.2018. 

       VIII СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са 7. седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Дпнпщеое Анекса Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 2018/2019. гпдину; 
3. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за II разред средоег пбразпваоа и 
4. васпитаоа за щкплску 2018/2019., 2019/2020., 2020/2021. и 2021/2022. гпдину; 
5. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за III разред средоег пбразпваоа и 
6. васпитаоа за щкплску 2018/2019, 2019/2020., 2020/2021. и 2021/2022. гпдину; 
7. Дпнпщеое Финансијскпг плана щкпле за календарску 2019. гпдину; 
8. Дпнпщеое Плана јавних набавки щкпле за календарску 2019. гпдину; 
9. Усвајаое Извещтаја директпра щкпле п свпм раду и раду щкпле у првпм 
10. пплугпдищту щкплске 2018/2019. гпдине; 
11. Дпнпщеое Правилника п изменама Правилника п раду; 
12. Текућа питаоа. 
13. Предлпжени дневни ред једнпгласнп је усвпјен. 

08.02.2019. 

      IX СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА      
1. Усвајаое записника са 8.седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Усвајаое Извещтаја п изврщенпм редпвнпм гпдищоем пппису импвине за 
2. календарску 2018. гпдину; 
3. Дпнпщеое Правилника п прганизацији бучетскпг рашунпвпдства; 
4. Дпнпщеое Правилника п пппису импвине и пбавеза; 
5. Текућа питаоа.   

18.02.2019. 

       X СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 
1. Усвајаое записника са 9. Седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Даваое сагласнпсти на Предлпг Правилника п изменама и дппунама Правилника п прганизацији 

и систематизацији ппслпва, дел. бр. 289 пд 22.02.2019. гпдине; 
3. Усвајаое Извещтаја п финансијскпм ппслпваоу Пснпвне и средое щкпле „9.МАЈ“ Зреоанин за 

перипд 01.01.2018. - 31.12.2018. гпдине; 
4. Дпнпщеое пдлуке п ушлаоеоу Пснпвне и средое щкпле „9. МАЈ“ Зреоанин  у Заједницу щкпла 

за пбразпваое ушеника са сметоама у развпју и инвалидитетпм Републике Србије; 
5. Дпнпщеое Анекса Развпјнпг плана  щкпле за перипд 2018-2021. гпдине; 
6. Усвајаое Предлпга Плана надпкнаде прппущтенпг пбразпвнп-васпитнпг рада за перипд пд 18. дп 

22. фебруара 2019. гпдине; 
7. Текућа питаоа.  

27.02.2019. 
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       XI СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са 10.седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Закљушеое угпвпра п раду на пдређенп време са директпрпм щкпле; 
3. Дпнпщеое Статута п изменама и дппунама Статута щкпле; 
4. Дпнпщеое Правилника п изменама и дппунама Правилника п раду; 
5. Дпнпщеое Правилника п изменама и дппунама Правилника п правима, пбавезама и 

пдгпвпрнпстима ушеника; 
6. Текућа питаоа  

20.03.2019. 

       XII СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Дпнпщеое рещеоа п кприщћеоу другпг дела гпдищоег пдмпра директпра щкпле за 
календарску 2018.гпдину. 

19.03.2019. 

       XIII СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Даваое сагласнпсти да се исхпдују све неппхпдне дпзвпле ради извпђеоа радпва на 
рекпнструкцији грејне инсталације у пбјекту бр. 1 наще щкпле кпји се налази на парцели бр. 
6456, к.п. Зреоанин 1, у улици  Нарпдне пмладине  бр.16 у Зреоанину. 

24.03.2019. 

     XIV СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са 14. седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Даваое сагласнпсти на Предлпг Правилника п дппунама Правилника п прганизацији и 

систематизацији ппслпва, дел. бр. 1043 пд 07.06.2019. гпдине; 
3. Дпнпщеое пдлуке п именпваоу Кпмисије за спрпвпђеое ппступка утврђиваоа заппслених за 

шијим  радпм  делимишнп или у пптпунпсти престаје пптреба – бпдпваоем, у щкплскпј 2019/2020. 
гпдини; 

4. Дпнпщеое рещеоа п кприщћеоу гпдищоег пдмпра директпра щкпле за календарску 2019. 
гпдину; 

5. Даваое сагласнпсти за закљушеое Сппразума п ппслпвнп-технишкпј сарадои са Предщкплскпм 
устанпвпм Зреоанин; 

6. Текућа питаоа 

12.06.2019. 

     XV СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 
1. Усвајаое записника са 15. седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Даваое сагласнпсти на Предлпг Правилника п дппунама Правилника п  прганизацији и 

систематизацији ппслпва, дел. бр. 1098 пд 14.06.2019. гпдине; 
3. Текућа питаоа.  

17.06.2019. 

       XVI СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са 16. седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за први разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа за  

щкплску 2019/2020. гпдину; 
3. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за други разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа за  

щкплску 2019/2020. гпдину; 
4. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за седми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа за  

щкплску 2019/2020. гпдину; 
5. Дпнпщеое Щкплскпг прпграма за пети разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа за  щкплску 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. гпдину; 
6. Дпнпщеое Щкплскпг прпграма за щести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа за  щкплску 

2019/2020., 2020/2021., 2021/2022., 2022/2023. гпдину; 
7. Дпнпщеое I  Измене Финансијскпг плана за 2019. гпдину; 
8. Текућа питаоа.  

27.06.2019. 

       XVII СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са 17. седнице Щкплскпг пдбпра; 
2. Даваое сагласнпсти на Предлпг Правилника п изменама и дппунама Правилника п прганизацији 

и систематизацији ппслпва, дел.бр.1388 пд 19.08.2019. гпдине; 
3. Дпнпщеое пдлуке п пбављаоу прпщирене делатнпсти: пружаое услуга спцијалне защтите-

дневни бправак; 
4. Дпнпщеое Прпграма рада дневнпг бправка; 
5. Уппзнаваое  са садржинпм записника п ванреднпм  инспекцијскпм надзпру у ПСЩ „9.МАЈ“ 

Зреоанин пд стране прпсветних инспектпра Градске управе у Зреоанину, бр. 614-52/19-IV-06-02 
пд 12.07.2019. гпдине; 

6. Текућа питаоа.      

20.08.2019. 
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2. ИЗВЕШТАЈ ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА  

Функцију ппмпћника директпра пснпвне щкпле „9.мај“ у Зреоанину пбављала је Аника 
Мелеги. Прпгрампм рада щкпле дефинисани су најважнији  ппслпви и задаци ппмпћника директпра, 
кап щтп су: 

 Увид у дневну прганизацију рада щкпле. 

 Педагпщкп-инструктивни рад  са наставницима.  

 Сарадоа са наставницима, пдељеоским старещинама,  рукпвпдипцима секција и 
прганизација. 

 Сарадоа са ушеницима, групама и пдељеоским заједницама. 

 Сарадоа са рпдитељима. 

 Рад у струшним прганима. 

 Сарадоа са струшним институцијама и друщтвенпм срединпм.   
 

Деп ппсла пднпси се на израду делпва Гпдищоег прпграма и Гпдищоег извещтаја п раду 
щкпле. Устрпјаваое евиденције п предатим глпбалним и пперативним планпвима рада се пбавља на 
ппшетку гпдине, а впђеое  евиденције и преглед предатих планпва рада наставника је ппсап кпји сам 
радила свакпг месеца (пперативни планпви). Наставницима ппшетницима, пнима кпји су тражили 
савет или пнима кпји су дплазили на замену пружала сам ппмпћ пкп планираоа наставних садржаја 
и писаоу пперативних планпва. Упис ушеника на ппшетку гпдине, кап и у тпку гпдине и 
расппређиваое ушеника пп пдељеоима су ппслпви   на кпјима сам такпђе радила.  

На крају наставне гпдине сам ушествпвала у припреми ппдатака за израду расппреда 
пплагаоа испита (заврщни испити, разредни испити, ппправни испити).   

Сарадоа са наставницима и пдељеоским старещинама је била разнпврсна и бпгата. Са 
пдељеоским старещинама сам рещавала или ппкущавала да рещим безбрпјне педагпщке ситуације, 
везане за међуспбне пднпсе ушеника, и пднпс ушеник-наставник. Присуствпвала сам на некпликп 
шаспва пдељеоскпг старещине на кпјима смп разгпварали п прпблемима са пдређеним 
наставницима везаним за међуспбне пднпсе. Сарадоа је ппстпјала и у рещаваоу неких других 
прпблема везаних за ушенике (тещкпће у ушеоу, непримеренп ппнащаое, изпстајаое са наставе, 
ппрпдишни прпблеми, тещкпће емптивне прирпде и сл.). 

Ппред рещаваоа пвих  прпблема сарадоа је пстварена и у другим ппдрушјима рада кап щтп 
су планираое и реализација наставних садржаја, прганизација шаса, нашини и пблици прпвере знаоа 
и пцеоиваоа ушеника, пблици и метпде рада и мптиваципни ппступци. Ппсетила сам шаспве редпвне 
наставе наставника.      

Са мнпгим пдељеоским старещинама,  а ппгптпвп са наставницима кпји су без искуства у 
пвпм ппслу, пбављала сам саветпдавнп-инструктивни рад п впђеоу педагпщке дпкументације, 
садржају шаспва пдељеоскпг старещине, нашину сарадое са рпдитељима кап и п садржају и нашину 
впђеоа рпдитељских састанака, те п рещаваоу брпјних ушенишких прпблема. 

Пбавила сам мнпгп индивидуалних, а такпђе и групних разгпвпра. Већина индивидуалних 
разгпвпра пбављена је на мпју иницијативу, а ппсле пбављенпг разгпвпра са рпдитељем, 
пдељеоским старещинпм, предметним наставникпм или на пснпву утврђене пптребе на неки други 
нашин (увидпм у дневик и сл.)  Најшещћи ппвпд пвим разгпвприма су били следећи прпблеми: 
тещкпће у прилагпђаваоу , изпстајаое са шаспва, тещкпће у ушеоу, недисциплина на шаспвима, 
међуспбни сукпби и несппразуми, прпблеми у ппрпдици или неки други прпблеми. Ушеници су и 
сампиницијативнп дплазили да траже савете за разлишите врсте прпблема или да се ппжале на 
наставнике, другпве, а некада и да се ппхвале некпм дпбрпм пценпм.  

 Сарадоа са рпдитељима је углавнпм реализпвана крпз индивидуалне разгпвпре. Рпдитељи 
су најшещће сами дплазили и тражили ппмпћ у рещаваоу прпблема изпстајаоа из щкпле, слабпг 
успеха или непримеренпг ппнащаоа. У неким слушајевима сам ппзивала рпдитеље телефпнпм или 
прекп ушеника. Присуствпвала сам заједнишпм рпдитељскпм састанку.   

Аналитишкп-истраживашки рад није бип заступљен у дпвпљнпј мери. Углавнпм сам радила на 
прикупљаоу разних ппдатака п ушеницима и изради извещтаја и табеларних прегледа за пптребе 
щкпле, Министарства прпсвете, Статистишкпг завпда, ЗУПВ-а,  или неких других устанпва. 

Била сам укљушена кап Струшни сарадник у прпграму Удружеоа за ппмпћ ушеника. 
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Сарађивала сам са  Наципналним саветпм мађарске наципналне маоине.   
Сарађивала сам са щкплпм „Аranyhíd“ из Спмбатхељ-a, Мађарскe.  
Струшнп усаврщаваое сам пстварила праћеоем струшне литературе и шаспписа, кап и 

ушещћем на семинару.   
Ушествпвала сам у изради расппреда шаспва за щкплску 2018/2019. гпдину,  расппреда шаспва 

пп ушипницама, расппреда дежурстава наставника. Израдила сам рещеоа наставника п структури 40. 
шаспвне радне недеље. Израдила сам расппред  пплагаоа заврщних   испита за редпвне ушенике 
заврщних разреда. Израдила сам  расппред  пплагаоа разредних /ппправних испита. Утврђивала сам  
календар  испитних рпкпва, испитних кпмисија  на пснпву предлпга Струшних већа у сарадои са 
директпрпм щкпле. Ушествпвала сам у прганизацији рада нащих дефектплпга у пквиру пружаоа 
услуга другим щкплама и вртићима.       

 
 
ИЗВЕШТАЈ ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА – Владимир Радищић 

 

Највећи деп ангажпваоа ппсветип Јавним набавкамаи набавкама щкпле, пднпснп примени 
Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15). Израдип план jaвних набавки 
щкпле и спрпвпдип следеће ппступке из плана Јавних набавки: 

 ЈАВНА НАБАВКА радпва – Радпви на санацији фасаде, дела крпва са улишне стране щкпле  
радипнице 
Набавка је пбухватала набавку радпва на санацији фасаде щкпле и дела крпва са улишне 
стране щкпле и санираое ппда и мащинскпј радипници. 
 

 ЈАВНА НАБАВКА дпбара – Електришне енергије,јавна набавка мале вреднпсти бр. ЈН 1.1.1/ 
2019. 
Набавка је пбухватала набавку електришне енергије пптребне за несметан рад щкпле. 
 

 ЈАВНА НАБАВКА дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, 
пбликпвану пп партијама пд 1 дп 6.  
Набавка је пбухватала целпкупну набавку прехрамбених прпизвпда и намирница 
пптребних за несметан рад щкплске кухиое. 
 

 ЈАВНА НАБАВКА дпбара – Материјал за пдржаваое хигијене, бр. ЈН 1.1.3/ 2019. 
Набавка је пбухватала целпкупну набавку хемијских прпизвпда, папирне галантерије и 
средстава за пдржаваое хигијенепптребних за несметан рад щкпле. 
 

 ЈАВНА НАБАВКА дпбара – Материјала за пбразпваое и наставнпг материјала, 
пбликпвана пп партијама пд 1 дп 5. 
Набавка је пбухватала целпкупну набавку наставнпг, кпмпјутерскпг и 
административнпг материјала, кап и материјала за щкплске радипнице, пптребних 
за несметан рад щкпле 

 

Пд већих набавки из шлана 32. став 2. Закпна п јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15, 68/15) издвпјени су следећи ппступци: 

 

 НАБАВКА услуге физишкпг пбезбеђеоа деце и ушеника, заппслених и трећих лица за 

време бправка у щкпли у тпку трајаоа наставе за щкплску 2019/2020. гпдину 

Набавка је пбухватала набавку услуге једнпг изврщипца за физишкп пбезбеђеоедеце и 
ушеника, заппслених и трећих лица за време бправка у щкпли у тпку трајаоа наставе 
за щкплску 2019/2020. гпдину 
 

 НАБАВКА услуге псигураоа, пбликпвана пп партијама пд 1 дп 3. 

Набавка је пбухватала набавку услуге псигураоа импвине, лица и ушеника пбликпвана 
пп партијама пд 1 дп 3.  
 

 НАБАВКА учбеника – дпдатних наставних средстава за ушенике са сметоама у развпју и 
инвалидитетпм у пснпвним щкплама 
Набавка је пбухватала набавку дпдатних наставних средстава – 10 кпмплета 
учбеника за ушенике са сметоама у развпју и инвалидитетпм у пснпвнпм пбразпваоу 
 

http://www.9majzr.edu.rs/Konkursna_dokumentacija_STRUJA__2017.pdf
http://www.9majzr.edu.rs/Konkursna_dokumentacija_STRUJA__2017.pdf
http://www.9majzr.edu.rs/Konkursna_dokumentacija_HRANA_7_do__11_2016_KONACNO.pdf
http://www.9majzr.edu.rs/Konkursna_dokumentacija_HRANA_7_do__11_2016_KONACNO.pdf
http://www.9majzr.edu.rs/Konkursna_dokumentacija_Materijal__za_odrzavanje_higijene_2017.pdf
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 НАБАВКА ппсуђа и прибпра за щкплску кухиоу 
Набавка је пбухватала набавку 60 плитких и дубпких таоира пд прпхрпма, 150 
вищуљака , 100 нпжева и 2 тигаоа за пптребе щкплске кухиое. 
 

 НАБАВКА услуге израде плана защтите пд ппжара 
Набавка је пбухватала израду пптребне дпкументације плана защтите пд ппжара за 
пптребе Оснпвне и средое щкпле „9. МАЈ“, Нарпдне пмладине 16, Зреоанин и 
издвпјенпг пбјекта щкпле – дневни бправак „Наща приша“, у улици Милентија Ппппвића 
б.б. Зреоанин 
 

 НАБАВКА радпва за израду приступне рампе, преграднпг гипсанпг зида, набавке и 
уградое врата 
Набавка је пбухватала израду приступне рампе и псталих радпва кпји су били 
пптребни збпг израде елабпрата за верификацију Дневнпг бправка Наща приша“, 
Милентија Ппппвића б.б. Зреоанин, за пптребе Оснпвне и средое щкпле „9. МАЈ“, 
Нарпдне пмладине 16, Зреоанин 
 

 НАБАВКА радпва глетпваоа и крешеоа ушипнице и фискултурне сале 
Набавка је пбухватала неппхпдне радпве спущтаоа плафпна, глетпваоа и крешеоа 
једне ушипнице и фискултурне сале, за пптребе Оснпвне и средое щкпле „9. МАЈ“, 
Нарпдне пмладине 16, Зреоанин 
 

- Припремап и слап кварталне извещтаје Управи за јавне набавке и пбјављивап све закпнпм 
тражене дпкументе везане за Ппртал јавних набавки; 

- Израдип план јавних набавки щкпле и пп пптреби врщип измене плана; 

- Прганизаципни ппслпви за ппшетак щкплске гпдине, ппмпћ пкп уписа, фпрмираоа пдељеоа и 
сл. 

- Ушествпвап у изради Гпдищоег Прпграма щкпле и Извещтаја щкпле 
- Ушествпвап у раду Наставнишкпг већа и Пдељенскпг већа 

- Пратип реализацију редпвне наставе и секција 

- Ппмагап у раду и прпмпвисаоу ушенишке задруге 

- Ангажпвап се кап щкплски кппрдинатпр за ЕС Дневник 

- Ушествпвап на Сајму пбразпваоа 

- Прганизација  активнпсти  на  уређеоу  щкпле 
- Прганизација у разним активнпстима щкпле („Мајски кптић“, Инклузивне игре „Кад границе 

не ппстпје, играмп се мнпгп бпље, сппртска акција „Сппрт је за све – укљуши ме“) и 

прпславама щкпле (Дан щкпле, Матурскп веше, щкплска слава Свети Сава) 

- Анализа текућих прпблема и рещаваое истих 

- Сарадоа са наставницима, ушеницима и рпдитељима 

- Радип на изради елабпрата за верификацију Дневнпг бправка за децу, младе и пдраслa лица 
са сметоама у развпју 

- Пратип рад и ппнащаое ушеника; 

- Ушествпвап у раду Наставнишкпг већа и Пдељенскпг већа, Педагпщкпг кплегијума; 

- Пбављап саветпдавни рад са ушеницима и рпдитељима; 

- Ушествпвап у задацима прпфесипналне пријентације; 

- Ушествпвап у изради Развпјнпг плана щкпле; 

- Укљушивап се у разне щкплске активнпсти и дап свпј дппринпс развпју щкпле; 

- Радип на прпмпцији щкпле кпје укљушују и израду видеп материјала, флајера, фптпграфија, 
мајица, видеа, плаката за разне манифестације у кпјима је щкпла била дпмаћин. 

- Ушествпвап у планираоу набавке нпвих ушила и дидактишких средстава, ппремаоу кабинета и 
радипница, кап и пптребнпг наставнпг материјала неппхпднпг за функципнисаое наставе; 

- Заједнп са директпркпм щкпле аплицирап на следећим кпнкурсима и прпјектима за дпделу 
нпвшаних средстава: 
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1) Ппшеткпм марта месеца 2019. гпдине, аплициранп је кoд Ппкрајинскпг секретаријата за 
пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице за 
финансираое и суфинансираое пбјеката устанпва пснпвнпг, средоег пбразпваоа и 
васпитаоа, ушенишкпг стандарда и предщкплских устанпва на теритприји АП Впјвпдине за 
2019. гпдину - Енергетска санација Пснпвне и средое щкпле „9. МАЈ“ у Зреоанину у 
Улици нарпдне пмладине бр.16 на пбјекту нпве зграде у изнпсу пд 5.000.000,00 динара 

 

2) У априлу месецу 2019. гпдине, кпнкурисанп кпд Министарства правде Р. Србије на 
Јавнпм кпнкурсу за дпделу средстава прикупљених пп пснпву пдлагаоа кривишнпг 
гпоеоа – 2019. гпдина. Тражена средства била би искприщћена за заврщетак нпве 
зграде. 

 

3) Ппшеткпм јуна месеца 2019. гпдине аплициранп је кпд Ппкрајинскпг секретаријата за 
пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице на кпнкурс 
за устанпве пснпвнпг пбразпваоа са седищтем на теритприји АП Впјвпдине за 
финансираое ппдизаоа квалитета пснпвнпг пбразпваоа – набавке дпдатних наставних 
средстава за ушенике са сметоама у разпју и инвалидитетпм у пснпвним щкплама са 
седищтем на теритприји АП Впјвпдине у 2019. гпдини 

 
ИЗВЕШТАЈ ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА ЗА СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ – Дущица Булпв Рптариу 

 

- Ушествпвап у изради Гпдищоег Прпграма щкпле и Извещтаја щкпле 
- Ушествпвап у ппдели 40-тп шаспвне радне недеље наставника и струшних сарадника 
- Ушествпвап у изради Ценуса за щкплску 2018/2019. 
- Преглед и анализа индивидуалних Планпва и прпграма рада 
- Праћеое рада и ппнащаоа ушеника 
- Преглед  Дневника рада и матишних коига 
- Ушещће у раду Наставнишкпг већа и Пдељенскпг већа 
- Праћеое реализације редпвне наставе и секција 
- Саветпдавни рад са ушеницима и рпдитељима 
- Ушещће у задацима прпфесипналне пријентације 
- Рад на прпмпцији щкпле 
- Ппмпћ у раду и прпмпвисаоу ушенишке задруге 
- Ппсета шаспвима 
- Ушещће у задацима прпфесипналне пријентације 
- Сарадоа са щкплама у Кикинди, Нпвпј Црои, Бешеју, Александрпву а у вези уписа деце у 

средоу щкплу 
- Планираое набавке нпвих ушила, ппремаое кабинета и радипница 
- Ушещће у припремама и изради  кпмисија за заврщне испите и испите за струшну 

псппспбљенпст 
- Израда статистике  за ппкрајински завпд за унапређеое пбразпваоа 
- Израда статистике  за републишки завпд за унапређеое пбразпваоа 
- Израда расппреда шаспва 
- Сарадоа са центрима за спцијални рад у Зреоанину и Кикинди 
- Сарадоа са  щкплпм “6.Пктпбар” из Кикинде 
- Прганизација и ушещће на сајму пбразпваоа у Зреоанину 
- Прганизација ушещћа на сајму пбразпваоа у Кикинди 
- Прганизапваое ппсете радним прганизацијама 
- Прганизпваое припремне наставе и пплагаоа разредних испита 
- Впђеое дпкументације п пплагаоу заврщних испита 
- Впђеое дпкументације п пплагаоу испита за струшну псппспбљенпст 
- Упис ушеника у средоу щкплу за щкплску 2018/2019 
- Фпрмираое пдељеоа за щкплску 2018/2019 
- Израшунаваое фпнда шаспва за наредну щкплску гпдину 
- Ппдела предмета за наредну щкплску гпдину 
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3. ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СЕКРЕТАРА ШКПЛЕ  
 

1. Праћеое прпписа из пбласти предщкплскпг, пснпвнпг  и средоег  пбразпваоа и  
2. васпитаоа и  пбавещтаваое п истим директпра щкпле, ппмпћнике директпра и педагпщкп-

психплпщку службу. 
3. Израда нацрта пднпснп предлпга ппщтих аката, кап и измена и дппуна ппстпјећих ппщтих 

аката щкпле - усклађиваое ппщтих аката щкпле са изменама и дппунама Закпна п пснпвама 
система пбразпваоа и васпитаоа; изменама и дппунама Закпна п предщкплскпм васпитаоу 
и пбразпваоу и Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу, кап и нпвим ппдзакпнским 
актима дпнетим пд стране министра прпсвете. Ппсебна  пажоа била је ппсвећена изменама и 
дппунама нпвпг Правилника п прганизацији и систематизацији ппслпва, у складу са Урeдбoм 
п каталпгу радних места у јавним службама и другим прганизацијама у јавнпм сектпру и 
Правилникпм п степену и врсти пбразпваоа наставника, струшних сарадника и васпиташа у 
пснпвнпј щкпли за ушенике са сметоама у развпју и инвалидитетпм, кпји је дпнет тпкпм првпг 
пплугпдищта щкплске 2018/2019. гпдине. 

4. Предузимаое радои за закљушеое сппразума п преузимаоу заппсленпг са листе за 
преузимаое технплпщких вищкпва.  

5. Спрпвпђеое  већег брпја ппступака ппрасписаним  кпнкурсима  за пријем лица у радни пднпс 
на пдређенп време - замена пдсутних заппслених прекп 60 дана и замена заппслених кпји 
пбављају дужнпст ппмпћника директпра щкпле. 

6. Регулисаое  раднп – правнпг статуса лица примљених у радни пднпс на пдређенп време: 
замене пдсутних заппслених дп 60 дана и прекп 60 дана;  замена заппслених кпји пбављају 
дужнпст ппмпћника директпра щкпле; пријем на упражоеним пднпснп слпбпдним радним 
местима (укупнп пкп 71 заппслени), кап и заппслених кпјима је престапрадни пднпс у щкпли 
збпг истека рпка за кпји је заснпван или кприщћеоа права на пензију (старпсна пензија, 
превремена старпсна пензија, ппрпдишна пензија, инвалидска пензија (укупнп  76 
заппслених). 

7. Израда  анекса угпвпра п раду, пднпснп угпвпра п уређиваоу међуспбних права, пбавеза и  
пдгпвпрнпсти за заппслене у складу са закпнпм и нпвим Правилникпм п систематизацији. 

8. Израда  рещеоа п пствариваоу права заппслених из раднпг пднпса (гпдищои пдмпри, 
накнаде за неискприщћени гпдищои пдмпр, плаћена пдсуства, неплаћенп пдсуствп, 
јубиларне награде, сплидарна ппмпћ, птпремнина, разне пптврде). 

9. У сарадои са директпрпм щкпле и ппмпћницима директпра щкпле, благпвременп 
спрпвпђене активнпсти и израђивана ппјединашна акта у  ппступцима прпвере савладанпсти 
прпграма увпђеоа у ппсап наставника кап фазе у ппступку пплагаое испита за лиценцу, кап и 
благпвременппредузимаое активнпсти за пријаву тих заппслених за пплагаое испита за 
лиценцу  Ппкрајинскпм секретаријату за пбразпваое. 

10. Активнпсти везане за пријављиваое директпра щкпле за пбуку за директпра устанпве 
пбразпваоаиваспитаоа кап фазе за пплагаоа испита за лиценцу за директпра устанпве. 

11. Ушещће у припреми седница Щкплскпг пдбпра, ппмпћ у изради записника са тих седница и  
израда пдлука, рещеоа и закљушака кпје дпнесе прган управљаоа (15 седница). 

12. Правна ппмпћ лицу за јавне набавке у спрпвпђеоу  ппступака јавних набавки и ушещће у 
истим у свпјству шлана кпмисије.  

13. Ушещће у припреми ппдатака и извещтаја кпји се дпстављају Министарству прпсвете, науке и 
технплпщкпг развпја; Ппкрајинскпм секретаријату за пбразпваое, прпписе, управу и 
наципналне маоине - наципналне заједнице; Градскпј управи у Зреоанину. 

14. Дпстављаое гпдищоег извещтајаПпверенику за инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту 
ппдатака п лишнпсти. 

15. Спрпведене активнпсти пп захтеву физишкпг лица за приступ инфпрмацији пд јавнпг знашаја, а 
пднпсила се на финансијскп ппслпваое щкпле у календарскпј 2017. гпдини. 

16. Ппмпћ директпру у впђеоу и израда ппјединашних правних аката у ппкренутим васпитнп – 
дисциплинским ппступцима прптив ушеника. 

17. Предузимаое радои и активнпсти ка службама и прганима на теритприји града, ппкрајине и 
републике, када су тп налагале пптребе щкпле. 
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18. Припрема дпкумената за пптребе републишке, ппкрајинске и градске инспекције приликпм 
редпвних и ванредних надзпра у щкпли, а кпја су била дпступна секретару щкпле, кап и 
ушещће у активнпстима пп налпженим пднпснп предлпженим мерама и извещтаваоу п 
истим.  

19. Дпстава тражених ппдатака, кпјима распплаже секретар щкпле, лицу задуженпм за 
безбеднпст и здравље на раду. 

20. Ушещће у прибављаоу мищљеоа пд надлежних државних пргана, превасхпднп пд 
Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја (већи брпј захтева). 

21. Укљушиваое у ппступак дпбијаоа лиценце за пбављаое прпщирене делатнпсти щкпле: 
пружаое услуга спцијалне защтите-дневни бправак „Наща приша“. 

 
 

4. ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗПВАНИМ ППСЕТАМА ЧАСПВА 
 

Извещтај п реализпваним ппсетама шаспва  директпра и ппмпћника директпра у пснпвнпј и 
средопј щкпли се налази у оихпвпј лишнпј дпкументацији.  
 

 
5. ИЗВЕШТАЈ П РАДУ САВЕТА  РПДИТЕЉА 

 

Записници са седница Савета рпдитеља се шувају у щкплскпј дпкументацији. 
 
 

6. ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГПШКПГ КПЛЕГИЈУМА 
  

 Снежана Вукић – директпр щкпле 

 АникаМелеги – ппмпћник директпра за ПЩ 

 Дущица Булпв Рптариу – ппмпћник  директпра за СЩ  

 Владимир Радищић – ппмпћник директпра щкпле 

 Нада Петрпвић Станић психплпг 

 Вищоа Будимлија – председник струшнпг актива за РПЩ  

 Марија Лакатущ – председник струшнпг актива за РЩП 

 наставници, рукпвпдипци струшних већа:  Емина Баста, Љиљана Параклис,   Даниела Р. 
Рптариу, Вищоа Будимлија, Метпди Трајанпвски   

 Светлана Кпвашевић-кппрдинатпр развпјне групе 

 Сенка Шиша, Татјана Паунпв – кппрдинатпрке целпдневне наставе 

 Светлана Радищић – кппрдинатпрка Тима за пружаое дефектплпщке ппдрщке 

 Рајка Шекрчин – рукпвпдилацТима за защтиту деце/ушеника пд злпстављаоа и занемариваоа 

 Анђелина Антић Дунђерски – председник Тима за ИП 

 Аоа Стпјщин  – кппрдинатпр Тима за струшнп усаврщаваое 

 Милица Симин – кппрдинатпр Тима за сампвреднпваое 

 Татјана Паунпв  – председник ушенишке задруге 

 Дущан Милпщевић – прганизатпр практишне наставе    
 

I Састанак је пдржан 14.09.2018. гпдине 
 

1. Анализа Плана активнпсти тима за защтиту деце/ушеника пд злпстављаоа и занемариваоа 
2. Анализа Плана активнпсти Актива за РПЩ 
3. Анализа Плана активнпсти Актива за развпј щкплскпг прпграма 
4. Анализа Плана активнпсти  Тима за Сампвреднпваое 
5. Анализа стаоа накпн пплагаоа разреднпг испита 
6. Разматраое предлпжених учбеника и наставних средстава 
7. Усвајаое предлпга  тима за ИП  за израду ИПП-а ушеницима 
8. Текућа питаоа   
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1. Рајка Шекрчин је пбавестила присутне да је изащап Правилникп пбављаоу друщтвенп-
кприснпг, пднпснп хуманитарнпг рада.  

2. Вищоа Будимлија, председница струшнпг актива за РПЩ је пбавестила присутне да је 
сашиоен Акципни план за унапређиваое квалитета рада, кпји је дпстављен  Щкплскпј управи 
Зреоанин, кап пдгпвпр на Извещтај п пбављенпм екстернпм вреднпваоу. 

3. Шланпви Актива за развпј щкплскпг прпграма су: Марија Лакатущ, председник актива, Споа 
Дпмазет, Мирјана Петкпвић, Љиљана Параклис, Милица Бјеланпвић, Владимир Радищић, 
Даркп Јпоев. 

4. Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма је израдип прпграм рада за щкплску 2018/19. 
гпдину. 

5. Тим за сампвреднпваое за щкплску 2018/2019. гпдину шине следећи шланпви: Нада Петрпвић 
Станић, Споа Дпмазет, Щпща Пливера, Анђелина Антић Дунђерски, Параклис Љиљана, 
Берпоа Маја, Бакић Гпран, Симин Милица, Барбул Зпра и Јпвишић Гпрдана. Сашиоен је план 
рада за пву щкплску гпдину и саставни је деп Гпдищоег плана рада щкпле. 

6. У пснпвнпј щкпли, шетири ушеника је ппзванп на разредни испит. Ушеници се нису пдазвали 
испиту, такп да пни сви ппнављају разред. Два ушеника шетвртпг разреда и два ушеника 
седмпг разреда. 

7. Пве гпдине ушеници ће кпристити учбенике пд прпщле гпдине. Наслпви, издаваши, аутпри 
пстају исти. 

8. Тим за ИП је ппднеп захтев за израду ИПП2 за све ушеникe пснпвне щкпле. Рпк за израду ИПП 
2, за првп пплугпдищте пве щкплске гпдине је : 01.10.2018. и тп је датум ппд кпјим треба да се 
заведу дпкументи. Наставници индивидуалне наставе и предметни наставници треба да 
дпставе свпје прпцене (циљеве и кпраке) дп 26.9.2018. За нпвпуписане ушенике рпк за израду  
ИПП-а је:  01.11.2018. За израду Педагпщких прпфила за ушенике првпг разреда средое щкпле 
рпк је 01.11.2018.гпдине. 

9. Дате су инструкције у вези уписиваоа и впђеоа дневника рада. Сви наставници су у пбавези 
да дп 15. септембра ппщаљу мејлпм свпје планпве и припреме рада. 

 

 
II Састанак je пдржан 30.10.2018 гпдине 

 

1. Анализа ппстпјећег стаоа квалитета и унапређеое пбразпвнп-васпитнпг рада 
2. Утврђиваое ресурса, предлагаое мера и ппступака у циљу унапређеоа 
3. Извещтаји  рукпвпдипца Струшних већа 
4. Извещтај  Актива за  РПЩ 
5. Извещтај Актива за развпј щкплскпг прпграма 
6. Извещтај Тима за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа 
7. Извещтај Тима за ИП 
8. Извещтај Тима за Сампвреднпваое 
9. Извещтај Тима за СУ 
10. Текућа питаоа 
 

Реализација: 
1. Рајка Шекрчин је пбавестила присутне да је изащап Правилник п пбављаоу друщтвенп-

кприснпг, пднпснп хуманитарнпг рада.  
1. Аоа Стпјщин, је испред Тима за струшнп усаврщаваое пбавестила присутне да се активнпсти 

Тима пдвијају пп плану. 
2. Марија Лакатущ, председник актива за развпј щкплскпг прпграма, пбавестила је присутне да 

је Тим пдржап један састанак и да се активнпсти пдвијају пп плану. 
3. Милица Симин је у извещтају Тима за сампвреднпваое изнела да Тим има два нпва шлана а 

тп су Аоа Стпјщин кап представник Щкплскпг пдбпра и Драгана Аћимпв кап представник 
рпдитеља, те да се активпсти пдвијају према усвпјенпм плану и да су ппдељеоа задужеоа на 
пснпву ппдрушја вреднпваоа и пдабраних пбласти. 

4. Анђелина Антић Дунђерски је испред Тима за ИП пбавестила Кплегијум да је изащап нпви 
Правилник п ближим упутствима за утврђиваое права на индивидуални пбразпвни план, 
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оегпву примену и вреднпваое кап и тп да Тим има два нпва шлана а тп су Маја Берпоа и 
Неда Кппшић. 

5. Рукпвпдипци струшних већа су рекли да нема изражених прпблема да кплеге пдлишнп 
сарађују и прганизују заједнишке активнпсти. Сенка Шиша је пбавестила да је щкпла укљушена у 
прпјекат „За шистије и зеленије щкпле Впјвпдине“ и да је направљен план извпђеоа 
активнпсти.  

 
 
 III  Састанак је пдржан  27.12.2018. гпдине 

 
Дневни ред:  

 

1. Анализа ппстпјећег стаоа квалитета и унапређеое пбразпвнп – васпитнпг рада 
2. Усвајаое ИПП -а 
3. Текућа питаоа 
 

1. Анђелина Антић Дунђерски је испред Тима за ИП пбавестила Кплегијум да је урађена 
евалуација ИПП-а у складу са дпгпвпреним терминпм, а тп је 17.12. 2018. У другпм 
пплугпдищту пппуоаваћемп  нпве пбразце за израду ИПП-а. Пп мищљеоу шланпва Тима за 
ИП, стари пбразци за евалуацију били су детаљнији пд нпвих. Тим планира радипнице за 
заппслене п нашину рада са нпвим дпкументима. 

2. Светлана Кпвашевић, кппрдинатпр развпјне групе, пбавестила је Кплегијум да укупнп у 
предщкплскпм има 22 деце и да је највећи прпблем за рад недпстатак прпстпра, а да је 
највећа ппмпћ и ппдрщка пптребна у млађим групама. 

3. Емина Баста, рукпвпдилац струшнпг Већа нижих разреда, истакла је да је на нижим разредима 
кпмуникација и сарадоа међу кплегама пдлишна, да размеоују материјале и наставна 
средства. Изабран је ментпр за кплегиницу Дуоу Јпванпв. Рпдитељи ушеника инсистирају да 
деца имају учбенике кпје ће нпсити кући. На нижим разредима уписана су два нпва ушеника и 
тп у 3/1 (ушеник је пцеоен) и у 1. разред (за тп дете није израђен ИПП па такп није ни 
пцеоенп). У 4. разреду један ушеник нпси пелене,  а један ушеник је на тпалетнпм тренингу. 
Ушеници ушествју на щкплским манифестацијама али не пдлазе у ппзприщте или на веће 
манифестације. Директприца је предлпжила кприщћеое учбеника кпје је щкпла дпбила . 

4. Љиљана Параклис, рукпвпдилац струшнпг већа вищих разреда, инфпрмисала је Кплегијум да 
вище разреде ппхађа 54 ушеника, да се исписалп укупнп 2 ушеника а да се у пдељеое у 
Меленцима уписап један ушеник. Наставници и ушеници са вищих разреда ушествују активнп у 
свим щкплским манифестацијама (културним, сппртским), али истп такп имају пдлишну 
сарадоу са градским институцијама (Ппзприщте, Галерија, Музеј...).Прганизпвали су се и већ 
псмислили активнпсти кпје ће реализпвати у пквиру Прпграма „За шистије и зеленије щкпле 
Впјвпдине“. 

5. Метпдије Трајанпвски, рукпвпдилац струшпг Већа практишне наставе је кап највећи прпблем 
изнеп неппстпјаое дпвпљнпг брпја прпизвпдних занимаоа тј. фабрика кпје би примиле 
ушенике на праксу. 

6. Сенка Шиша, кппрдинатпр целпдневне наставе је истакла да у пвим пдељеоима има пунп 
изпстанака, а један ушеник се са ппрпдицпм пдселип у инпстранствп. Милпщ Лазпвић пмета 
рад са псталпм децпм збпг специфишнпсти у прпменама ппнащаоа. Активнп ушествују у Екп-
прпграму. Такпђе су ушествпвали на три прпдајне излпжбе. 

7. Татјана Паунпв, кппрдинатпр целпдневне наставе у „Нащпј приши“ пбавестила је Кплегијум п 
тпме да су вепма раднп ангажпвани, да пунп времена прпвпде у двприщту или у 
радипнишарским активпстима. Ппмпћни радник им пружа ппмпћ у раду пкп пластеника. 

8. Марија Лакатущ, председник струшнпг актива за РЩП изнела је инфпрмацију да се за 2. 
пплугпдищте планира израда нпвпг прпграма за 1. 2. И 6. разред. Аникп Мелеги, ппмпћник 
директпра за ПЩ, предлпжила је да се прегледају сви щкплски прпграми. За средоу щкплу 
нема нпвих инфпрмација, такп да све пстаје пп старпм. Укидају се нулта пдељеоа. 
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9. Вищоа Будимлија, председник струшнпг актива РПЩ пбавестила је Кплегијум да су 
17.12.2018. пдржали састанак на кпм су изабрали нпвпг представника из редпва рпдитеља и 
тп уместп мајке Љиљане Пращталп, јер Љиљана није вище ушеница наще щкпле. 

10. Милица Симин, кппрдинатпр Тима за сампвреднпваое, пбавестила је Кплегијум п нпвим 
шланпвима, а тп су: Драгана Аћимпв и Аоа Стпјищин. Милица Симин је резентпвала  
резултате анкете на тему „Етпс“. Ппдељени су и  анкетни листићи за „Екплпщки прпјекат“. 

11. Рајка Шекрчин, рукпвпдилац Тима за защтиту деце/ушеника пд злпстављаоа и занемариваоа, 
известила је Кплегијум п предвиђеним превентивним активнпстима, предаваоима пплиције 
једнпм месешнп на разлишите теме, анализпм нпвпг правилника п ДКР-у и планираоу 
радипница у вези тумашеоа истпг пп стушним Већима. Кпнстатпвала је ппвећан брпј 
интервенција на 1. И 3. нивпу, а смаоен је брпј интервенција на 2. нивпу. 

12. Светлана Радищић, кппрдинатпр Тима за пружаое дефектплпщке ппдрщке изнела је брпј 
деце кпја су пбухваћена ппдрщкпм (191). Пвај тим свпје активнпсти спрпвпди и крпз 
радипнишарске активнпсти кап и крпз ппдрщку у пквиру надпкнаде. 

13. Аоа Стпјищин, кппрдинатпр Тима за струшнп усаврщаваое, истакла је да су активнпсти унутар 
устанпве мнпгпбрпјне и да су у оима ангажпвани углавнпм сви заппслени. У другпм 
пплугпдищту биће прганизпване пбуке у вези впђеоа електрпнскпг дневника. 

14. Текућа питаоа: 
- Щкплу је пбищла Агенција за безбеднпст збпг урущаваоа фасаде на щкплскпј згради. Тракама 

и натписима је пбезбеђен прпстпр пкп щкпле, а рпдитеље и ушенике дпдатнп треба 
инфпрмисати п важнпсти придржаваоа мера безбеднпсти. У нареднпм перипду у зграду ће 
се улазити из двприщта щкпле. 

 

IV  Састанак је пдржан  28.02.2019. гпдине 

Дневни ред:  
 

1. Струшнп усаврщаваое заппслених 
2. Педагпщкп - инструктивни надзпр и предузимаое мера за унапређиваое и усаврщаваое 

рада наставника 
3. Анализа стаоа  
4. Предлагаое мера 
5. Текућа питаоа 
 

1. Аоа Стпјщин – испред Тима за струшнп усаврщаваое је известила п прпменама кадра у тиму 
дп кпјих је дпщлп. Тим ће радити дп 31.09.2019., накпн шега се припаја Тиму за 
прпфесипнални развпј. 

2. Анђелина Дунђерски – испред Тима за инклузију, израда ИПП-а је пбављена и све теше пп 
плану. 

3. Милица Симин – испред Тима за сампвреднпваое, урадиће се упитник спцијална карта и 
планиране су ппсете шаспвима. Први пут ће бити пдржан заврщни испит за ушенике кпји 
наставу прате пп ИПП-у пд првпг дп псмпг разреда. Извещтај Тима се пд сада щаље и и 
Щкплскпј управи. 

4. Рајка Шекрджин је испред Тима за защтиту пд дискриминације и насиља известила да се пд 
пве гпдине примеоује друщтвенп кприсни рад за кпји су сашиоене табеле праћеоа и 
евиденције и да су дпступне кпд секретарке щкпле и у збпрници. Захваљујући оима ће се  
пвај прпблем бпље статистишки изушавати. 

5. Метпдије Трајанпвски – практишна настава средое щкпле се пдвија без прпблема, на    
упбишајан нашин. 

6. Татјана Паунпв – наща ушенишка задруга је ущла у „Впдиш ушенишких задруга“ издат пд стране 
Министарства и презентпваће свпј дпсадащои рад на Сајму пбразпваоа, на щтанду 
Министарства. Задруга ради пунпм парпм у већини свпјих ппгпна. Излагаће радпве на 
псмпмартпвскпм ващару у збпрници. 



страна 73 

 

7. Целпдневна настава  
- Наща приша – Татјана Паунпв, имали су прпблем између два ушеника, али је успещнп и 

правпвременп рещен. Имају прпблем са канализацијпм, привременп је рещен. 
- Щкпла – Сенка Шиша, ппстпји пзбиљан прпблем у функципнисаоу група у кпјима бправе деца 

за кпју је прпцеоенп да нису у стаоу да бправе на настави и да свпјим присуствпм пметају 
другу децу, а сами не пстварују напредак. Псим тпга ппстпји некплицина деце кпја, не ппхађа 
наставу из пправданих разлпга. Сматра се да је капацитет целпдневне наставе знатнп већи и 
да би мпгап бити рещеое за ушенике накпн псмпг разреда, кап и за ушенике са нижих разреда 
кпјима је праћеое наставе шак и пп ИПП-у птежанп. Предлпжена је и пфпрмљена радна група 
кпју шине представници свих Актива кап и струшна служба и ппмпћници директпра. Пвај тим 
ће у нареднпм перипду псмислити пптенцијалне нашине функципнисаоа целпдневне наставе 
и заппшети прпцес оене регистрације. 

8. Емина Баста – нижи разреди, ушеници исппљавају агресивније ппнащаое негп раније, 
узнемирени су и утише на пне дп тада нису били. Заказан је састанак за прпналажеое рещеоа 
пве ситуације. 

9. Љиљана Параклис – вищи разреди фунципнищу на упбишајен нашин, заппшетп је спрпвпђеое 
драмских радипница у виду фпрум театра. 

10.  Средоа щкпла – Вищоа Будимлија,  настава функципнище пп устаљенпм прпграму, 
прпблеми су ппјединашни. 

 
 V  Састанак је пдржан 26.03.2019. гпдине  

 

Дневни ред:  
 

1. Струшнп усаврщаваое заппслених 
2. Праћеое Плана струшнпг усаврщаваоа на нивпу устанпве 
3. Анализа стаоа 
4. Текућа питаоа 
 

1. Аоа Стпјщин – испред Тима за струшнп усаврщаваое известила је п пдржанпм семинару 
„Мпгућнпсти за унапређиваое сарадое и тимскпг рада у устанпви“. Семинар је из ЗУПВ-а, 
ппд редним брпјем 124, К4 П4. Семинар је пдржан 17.03.2019.гпдине. 

2. Светлана Радищић испред сервиса за пружаое ппдрщке изнела је предлпг да се заппслени у 
щкпли, кпји пружају ппдрщку, укљуше у прпмпцију наще щкпле. 

3. Рајка Шекрчин испред Тима за защтиту пд насиља, известила је п раду тима, редпвнп 
пдржавају састанке, пбавещтавају рпдитеље и впде дисциплинске ппступке. 

4. Светлана Кпвашевић – кппрдинатпр развпјне групе, известила је п функципнисаоу развпјних 
група на Пдељенскпм већу. 

5. Дущица Булпв Рптариу, ппмпћник директпра за средоу щкплу известила п припреми ушеника 
за републишка такмишеоа. 

6. Сенка Шиша – кппрдинатпр целпдневне наставе известила п текућим прпблемима у 
целпдневнпј настави и раду Екп тима. У пквиру Екп тима пбележени су Дани впда, направљен 
је план пзелеоаваоа щкплскпг двприщта,у плану је и акција шищћеоа парка кпд Културнпг 
центра. Псим тпга, планиранп је да се уведе и рециклираое стакла, кап и недеља шаспва 
енергетске ефикаснпсти. Ушеници су ппсетили расадник ЈКП Шистпћа и зеленилп, да би се 
уппзнали са прпцеспм садое и неге биљака. Представљен је рад на шелу са Екп тимпм на 
Данима дефектплпга у Субптици. 10.04.2019. гпдине пдржаће се представа ушеника из ПЩ 
„Жаркп Зреоанин“ на тему екплпгије. 

7. Анђелина А. Дунђерски испред Тима за ИП известила је п раду тима,ИПП-и су урађени, 
дпдатак су наппмене п ппхађаоу наставе, деце кпја су из здравствених и других разлпга 
спрешена да свакпдневнп ппхађају наставу. 

8. Милица Симин испред Тима за самп вреднпваое – дп краја 2.пплугпдищта вреднпваће се 
пбласт: Настава и ушеое (предлпг да се тп изврщи крпз ппсете шаспвима пд стране кпмисије) 
Вреднпваое пбласти: Прганизација и рукпвпђеое изврщиће се дп краја другпг пплугпдищта и 
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биће укљушени и Клуб наставника и рпдитеља.Изврщиће се ревидираое упитника за пбласт: 
Ппдрщка ушеницима. Дп краја пплугпдиста урадиће се и анализа заврщних испита. Пд 
септембра Правилник п сампвреднпваоу.  

 (Извещтај је у прилпгу) 
9. Татјана Паунпв – Наща приша – ппднела извещтај п тренутним дещаваоима, прганизацији и 

плану рада у Нащпј приши. Изнела је извещтај п раду Задруге-ушествпваће на Сајму 
пбразпваоа на щтанду министарства, представиће свпје прпизвпде, разменити искуства. 

10. Нада Петрпвић Станић – психплпг – известила п сппртскпм дружеоу у пквиру Клуба 
рпдитеља. 

11. Дущан Милпщевић – практишна настава – ппднеп извещтај и пбавестип кплегијум п ппшетку 
пбуке за впђеое електрпнскпг дневника. Пд априла ппшиое впђеое електрпнскпг дневника. 
Пбразлпжип је ппстпјаое Вибер групе заппслених у щкпли, група је птвпрена за све 
заппслене. 

12. Даниела Р. Ристић – вищи разреди функципнищу на упбишајен нашин, 29.03.2019. пдржаће се 
Екп квиз на вищим разредима на тему екплпгије. Известила је п састанцима и припремама за 
Еврппскп селп, наща щкпла ће представљати Хрватску. 

13. Вищоа Будимлија средоа щкпла – настава се пдвија пп устаљенпм прпграму, изузев 
прпблема, кпји се јављају са ппјединим ушеницима. Песнишка Щтафета 03.04.2019.гпдине 

14. Сенка Шиша известила п презентацији извещтаја са кпнференције пдржане у Мађарскпј, 
нпвембра 2018. гпдине и извещтаја са Кпнференције „Ппстпјећи изазпви у специјалнпј 
рехабилитацији“ у Субптици, марта 2019. гпдине. Презентација ће се пдржати 
30.03.2019.гпдине у 9 шаспва. 

 Седница је заврщена у 18 шаспва. 

 
VI  Састанак је пдржан  03.06.2019. гпдине 

                   
Дневни ред:  

 

1. Анализа ппстпјећег стаоа квалитета и унапређеое пбразпвнп – васпитнпг рада 
2. Текућа питаоа 
 

Марија Лакатущ,  председник струшнпг актива, ппднела је извещтај п раду Тима и планпвима 
за будући перипд. 

Вищоа Будимлија,  председник струшнпг актива за РПЩ,  ппднела је извещтај п раду Тима, 
пкупљају се пп пптреби ( два пута дп сада). Кпнашан извещтај биће прпшитан на Наставнишкпм већу, 
пбухватиће све щтп је урађенп у тпку щкплске гпдине. 

Анђелина Антић Дунђерски, испред Тима за ИП, известила је п раду Тима, припрема за 
евалуације је у тпку, планиран је састанак Тима да се утврди план рада за следећу щкплску гпдину. 
Анекси ИПП-а урађени су у предвиђенпм рпку. 

Рајка Шекрчин, испред Тима за защтиту пд насиља, известила је п раду Тима. Састају се пп 
пптреби, гптпвп свакпдневнп, углавнпм су у питаоу несугласице, сплеткареоа, злпупптреба 
друщтвених мрежа, свим ситуацијама приступа се у складу са закпнпм. Јављају се прпблеми у 
истуренпм пдељеоу у Меленцима, ван раднпг времена кплега, пбратили се Центру за спцијални рад 
и Пплицијскпј управи ЗР. ДКР спрпведен је за 11 ушеника. Збпг нпвпнастале ситуације у 
щкпли(урущеое фасаде) предлаже се већа ангажпванпст кплега ради пдржаваоа дисциплине и 
реда. 

Сенка Шиша, кппрдинатпр целпдневне наставе, известила је кплегијум да нема прпмена у 
целпдневнпј настави. Пбавиће се састанак за састав пдељеоа. Два ушеника биће ппзвана на 
разредни испит. У пквиру прпграма за шистије и зеленије щкпле, наща щкпла биће награђена. 
Милица Симин,  кппрдинатпр Тима за сампвреднпваое, у пвпј щкплскпј гпдини нису спрпвели анкету 
из пбласти наставе и ушеоа. Према нпвпм правилнику Тим је сашинип упитник за вреднпваое и 
рукпвпђеое, кпји ће бити ппдељен на Наставнишкпм већу. Вреднпваое евалуација, квалитета 
рукпвпђеоа биће представљен пд следеће щкплске гпдине. 
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Татјана Паунпв, Наща приша, ппднела извещтај п тренутним дещаваоима. Ппшели су 
сређиваое впћоака према упутима струшнпг лица.Задруга је у ппступку репрганизације, у ппступку 
мирпваоа. 

Дущан Милпщевић, практишна настава, ппднеп извещтај и пбавестип кплегијум п тренутнпј 
ситуацији, тещкпћама услпва рада збпг ппплава, радипница је измещтена у нпву зграду. 10. јуна 
ппшиое пплагаое матуре. 

Љиљана Параклис, вищи разреди, ппднела извещтај заврщних, псмих разреда.Прпбни 
тестпви урађени су 12. И 13. Априла, резултати су дпбри,  али је утврђенп да је ушеницима пптребна 
ппмпћ у раду, такп да је направљен индивидуални план ппдрщке у виду ппмпћи наставника- један 
наставник ће бити задужен за једнпг ушеника или групу ушеника. У тпку је израда тестпва за заврщни 
испит, биће израђени дп 5. јуна. 

Аоа Стпјщин, испред Тима за струшнп усаврщаваое.План за следећу гпдину је да се Тим за 
струшнп усаврщаваое  и Тим за прпфесипнални развпј заппслених сппје у један Тим. Петпгпдищои 
циклус се заврщава 1.7,  а наща щкпла пптврде ће издавати пкп 20.8. 

Светлана Радищић, исрпед Тима за пружаое дефектплпщке ппдрщке, изнела је предлпг да 
наставници, кпји пружају ппдрщку у редпвним щкплама уђу у Тимпве щкпла у  кпјима пружају 
ппдрщку и да пгледне шаспве раде у тим щкплама. Предлпг је да се дпкумент п вреднпваоу прпщири 
( да Инклузивни хпр уђе у дпкумент за бпдпваое). 

Седница је заврщена у 18.00 шаспва. 
 

 
 VII  састанак је пдржан 26.06.2019. гпдине 
 

Дневни ред:  
 

1. Извещтаји  рукпвпдипца Струшних већа 
2. Извещтај Актива за РПЩ 
3. Извещтај Актива за развпј щкплскпг прпграма 
4. Извещтај Тима за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа 
5. Текућа питаоа 

 

Марија Лакатпщ, председник струшнпг актива, дпставила је извещтај Актива за развпј 
щкплскпг прпграма.Извещтај се налази у прилпгу. 
Рајка Шекржин испред Тима за защтиту пд дискриминације и насиља известила је кплегијум п раду 
тима.Извещтај се налази у прилпгу.На наставнишкпм већу изнеће предлпг за шланпве тима.У августу у 
пквиру тима пдржала би се радипница за заппслене  на тему „Реагпваое на сумоу на 
занемариваое“ 

Аоа Стпјщин испред Тима за струшнп усаврщаваое ппднела је извещтај п раду тима.Пп 
статуту тим брпји 4 шлана из редпва заппслених, предлпг је да се пд септембра прпщири на 6 
шланпва, предлпг је и да заппслени у спцијалнпј защтити буде шлан тима. 
Светлана Радищић, испред Тима за пружаое дефектплпщке ппдрщке известила је кплегијум п стаоу 
и пптребама редпвних щкпла за дефектплпщкпм ппдрщкпм, пристиже велики брпј захтева па је 
предлпг да се пд септембра ппвећа брпј изврщилаца. 

Нада Петрпвић Станић психплпг, известила је кплегијум п раду Тима за самп вреднпваое. 
Вреднпваое пбласти Прганизација и рукпвпђеое је тренутнп у тпку. Вреднпваое се пбавља 
упитникпм и биће заврщен дп краја щкплско гпдине. Пбласт Настава и ушеое ће се изврщити у 
щкплскпј 2019/2020. гпдини. 

Предлпг је да пд следеће гпдине буде вище вреднпваоа и да се прпщири Клуб рпдитеља. 
Извещтај тима се налази у прилпгу. 

Вищоа Будимлија председник струшнпг актива, испред Тима за развпјни план щкпле, 
известила је кплегијум да ће извещтај, кпји се фпкусира на дпгађаје кпји су пбележили другп 
пплугпдищте бити прпшитан на наставнишкпм већу. Извещтај се налази у прилпгу. 
Сенка Шиша, кппрдинатпр целпдневне наставе известила је кплегијум п стаоу у целпдневнпј настави 
и изнела предлпг п саставу пдељеоа за следећу щкплску гпдину. 
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Љиљана Параклис – кппрдинатпр вищих разреда, известила је кплегијум п тренутнпм стаоу 
на вищим разредима, извещтај ће бити прпшитан на наставнишкпм већу. Састав пдељеоа пстаје исти, 
псим петпг разреда (пд следеће щкплске гпдине  6.разреда), кпји ће се ппделити на два пдељеоа. 
 
 

 V   ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНПВИ И ПРПГРАМИ НАСТАВНИКА 
 

Ппјединашни извещтаји рада наставника нижих и вищих разреда Пснпвне, кап и наставника 
Средое щкпле се налазе у щкплскпј дпкументацији. 
 

1. ИЗВЕШТАЈ П ППЛАГАОУ РАЗРЕДНПГ ИСПИТА 

Стаое накпн пплагаоа разреднпг испита у августпвскпм рпку 2019. гпдине Пснпвна щкпла 
 

 
 

2. ИЗВЕШТАЈ П ППЛАГАОУ ЗАВРШНПГ ИСПИТА 

У  Правилнику п прпграму заврщнпг испита у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Службени 
гласник РС – Прпсветни гласник“, брпј 1/2011 и 1/2012), у Прпграму заврщнпг испита стпји: „Ушеници 
са сметоама у развпју и инвалидитетпм пплажу заврщни испит у складу са оихпвим мптпришким и 
шулним мпгућнпстима, пднпснп услпвима кпје захтева пдређена врста инвалидитета“. 

Прилагпђаваое заврщнпг испита ушеницима са сметоама у развпју врщи се према 
индивидуалнпм пбразпвнпм плану ушеника. 

На састанку Струшнпг већа вищих разреда, кпји је пдржан 11.05.2019. фпрмирани су тимпви за 
израду заврщнпг теста за щкплску 2018/2019. гпдину.  Щкплски тим је припремип тестпве за 
српски/матерои  језик,  математику и кпмбинпвани тест. 

Педагпщки кплегијум и Струшни тим за инклузивнп пбразпваое утврдили су врсту ппдрщке за 
припрему и пплагаое заврщнпг испита ушеника у щкплскпј 2018/2019. гпдини. 

У припреми тестпва, рукпвпдилп се правилпм да тестпви буду сашиоени према индивидуалнпм 
пбразпвнпм плану ушеника. 

Прпбни  Заврщни испит ушеници су имали 12.04.2019. и 13.04.2019. гпдине. 
Сваки ушеник је имап тест сашиоен према,  индивидуалнпм пбразпвнпм плану.    

Анализирали смп ппстигнућa ушеника на три примеоена теста, кпја су нам ппслужила кап смерница 
за израду заврщнпг теста (врсту и тежину задатака кап и структуру тестпва). 

Редни 
брпј 

Пдељеое 
Пдељеоски 
старещина 

Име и презиме 
ушеника 

Име и презиме 
једнпг 

рпдитеља 
Стаое 

1.  IV-2 Баста Емина 
  

Драгана Кплпмпар 
 

Дрена 
Кплпмпар  

Ппнављаш/уписана у 
4. разред 

2.  VI-3 у 
Глищић 

Магдалена 

  
Мищел Пау 

 

Михаела 
Баоащ  

Пплпжип/ 
уписан  у 7. разред 

3.  VI-4 у Шиша Сенка 

 
Лепнардп 
Рамадани 

 

Хајрије 
Рамадани 

Ппнављаш/уписан  у 
6. разред 

Престаје пбавеза 

4.  VIII-3 
Манпјлпвић 

Предраг 

  
Бприс Кплпмпар 

 

Дрена 
Кплпмпар  

Ппнављаш/уписан  у 
8. разред 

Престаје пбавеза 
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На заврщнпм тесту и ппред израде специфишних тестпва за ту пппулацију ушеника, била је  
пптребна ппмпћ свакпм ушенику у виду перспналне асистеције. Пве щкплске гпдине смп ппвећали 
брпј дежурних наставника. 

Впдиле су се припреме за пплагаое заврщнпг испита пд 3.06.2019. дп 14.06.2019. гпдине. 
 
Пве щкплске гпдине пријавилп се 14 ушеника за пплагаое заврщнпг испита, и сви су приступили 

пплагаоу заврщнпг испита.  
 

17.06.2019. пд 900-1100 сати ушеници су пплагали заврщни испит из матероег језика.  
20.06.2019. пд 9 00-1100 сати ушеници су пплагали заврщни испит из математике. 
19.06.2019. пд 9 00-1100 сати ушеници су пплагали кпмбинпвани тест. 

 
Шкплска кпмисија за пплагаое заврщнпг испита радила је у саставу: 
 

1. Снежана  Вукић 
2. Нада Балаћ Јпванпвић 
3. Нада Петрпвић Станић 
 

Супервизпр је бип: 

1. Даркп Јпоев 
 

Дежурни наставници: 17.06.2019. 
 

1. Аоа Стпјщин (Миклпщ, Анабела) 
2. Мирјана Петкпвић (Саща, Благпје) 
3. Марија Јпсиппвић (Адем, Бисерка, Андрија) 
4. Даниела Р. Ристић (Драган, Речеп, Јпван) 
5. Марија Кнежевић Камичпрац  ( Данилп, Никпла) 
6. Драгана Стпјанпвић ( Ана Марија, Пирпщка) 

2. Рпдитељ ппсматраш: Зприца Самплпвац 

             Дежурни наставници: 20.06.2019. 
 

1.  Снежана Станић (Миклпщ, Анабела) 
2.  Дуоа Јпванпв (Драган, Речеп, Јпван) 
3.  Маја Берпоа (Адем, Бисерка,Андрија) 
4.  Ирена Кпваш (Саща, Благпје)  
 5. Александар Ристић (Данилп, Никпла) 
6.  Александра Кхалаф (Ана Марија, Пирпщка) 
     Рпдитељ ппсматраш: Манда Маршић 
 

Дежурни наставници: 19.06.2019. 
 

1.  Светлана Кпвашевић  (Миклпщ, Анабела) 
2.  Јелена Миланкпв (Ана Марија, Пирпщка) 
3.  Сенка Шиша (Саща, Благпје) 
4.  Споа Дпмазет (Драган, Речеп, Јпван)  
5.  Слпбпданка Петрпвић (Адем, Бисерка,Андрија) 
6.  Анђелина Антић Дунђерски (Данилп, Никпла) 
     Рпдитељ ппсматраш: Игпр Кијац 

 
Кпмисија за преглед тестпва матероег језика: 

1. Вищоа Будимлија 
2. Силвија Креспјевић 
3. Пливера Щпща 
     Рпдитељ ппсматраш: Зприца Самплпвац 
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Кпмисија за преглед тестпва математике: 

1. Милица Симин 
2.   Рпберт Јандрески   
3.   Натаща Станић   
      Рпдитељ ппсматраш: Манда Маршић 
 

Кпмисија за преглед кпмбинпваних тестпва: 

1. Катарина Ралић  
2. Даниела Рптариу Ристић 
3. Мпника Папди 
       Рпдитељ ппсматраш: Игпр Кијац 

 

У јунскпм рпку 14  ушеника је стеклп Увереое  п пбављенпм  заврщнпм  испиту  у пснпвнпм 
пбразпваоу и васпитаоу. Успещнпст заврщнпг теста на нивпу щкпле је следећи :  

матерои језик: 82,86 %, математика :  82,14%, кпмбинпванитест:  81,07 %. 
 
 

VI  ИЗВЕШТАЈ П  ВАННАСТАВНИМ АКТИВНПСТИМА 
 
1. ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СЕКЦИЈА 

 

 
ИЗВПЂАЧ 

 
РАЗРЕД СЕКЦИЈА 

Стпјщин Аоа вищи разреди Аутпмпделарствп 

Бјеланпвић Милица вищи разреди Ликпвна секција 

Манпјлпвић  Предраг вищи разреди Мали фудбал, кпщарка 

Ристић Александар вищи разреди Стпни тенис 

Щевар Гпјкп вищи разреди Хпр и пркестар 

Цвејић Татјана пснпвна и средоа щкпла Атлетика, стпни тенис 

Ппппв Александра средоа щкпла Кпщарка,стпни тенис, фудбал 

Будимлија Вищоа средоа щкпла Драмска секција 

Креспјевић Силвија средоа щкпла Рецитатпрскп -драмска секција 

 
 

2. КПРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

a) Психпмптпрне вежбе 
 

У пквиру пбавезних групних активнпсти, реализпване су  психпмптпрне вежбе, пп два шаса 
недељнп, за ушенике пд првпг дп шетвртпг разреда пп пдељеоу. 

Вежбе ппщте реедукације психпмптприке су прекп кинестезије и свих шула, истпвременп 
пбнпвљале дететпва искуства п себи, у пднпсу на прпстпр и време и п себи у пднпсу на другпг. 

Вежбе реедукације психпмптприке спрпвпдиле су се такпђе и индивидуалнп пд првпг дп 
шетвртпг разреда, са пп три шаса недељнп пп ушенику,а за ушенике пд петпг дп псмпг разреда са пп 
једним шаспм недељнп пп ушенику. 

На кпрекцији су радили наставници индивидуалне наставе, диплпмирани плигпфренплпзи – 
реедукатпри психпмптприке,  едукпвани  на Дефектплпщкпм факултету (пет изврщилаца). 

Пве вежбе су дппринпсиле развпју мптприке кпд ушеника, ппдстицале развпј шулнпг 
ппажаоа, дппринпсиле  емпципналнпм и спцијалнпм развпју детета и развијале и бпгатиле сензпрна 
и психпмптпрна искуства детета, плакщавала ушеое, шитаое, писаое  и дале дппринпс бпљпј 
мптивацији и ппстизаоу успеха. 
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б) Лпгппедске вежбе  
 

Групне лпгппедске вежбе су се пдржавале са пп два шаса недељнп - за ушенике пд првпг дп 
шетвртпг разреда. Пвим радпм су се птклаоали  гпвпрни ппремећаји, кпји птежавају вербалну 
кпмуникацију, или дпвпде дп пзбиљнијих емпципналних  пптещкпћа . 

Индивидуалне лпгппедске вежбе су се пдржавале за ушенике пд првпг дп шетвртпг разреда са 
пп два шаса недељнп пп ушенику, а за ушенике пд петпг дп псмпг разреда, са пп једним шаспм 
недељнп пп ушенику. Пве вежбе спрпвпдилп је шетири лпгппеда . 
 

               в) Кпрективнп-превентивне вежбе и игре 
 

Применпм пдгпварајућих вежби са пп два шаса недељнп пп ушенику, ублажавалп се лпще 
телеснп држаое и дефпрмитети тела. Индивидуалне вежбе су  радила два  спматппеда. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИКА ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ И КПРЕКТИВНПГ РАДА  

НА КРАЈУ ШКПЛСКЕ 2018/2019. гпдине 

 

Извещтај рада лпгппеда на крају щкплске 2018/2019. гпдине 

(млађих развпјних, припремнп – предщкплских група, нижих и вищих разреда) 

 
Рад лпгппеда се пдвијап пп утврђенпм расппреду, плану и прпграму щкпле. 

Накпн лпгппедске прпцене, најшещће упшени прпблеми су: пптпунп пдсуствп гпвпра, неразвијенпст и 
неправилнпст у изгпвпру гласпва разлишитпг степена, недпвпљнп развијена анализа и синтеза 
гласпва на нивпу реши и решенице, пскудан решник, аграматишан гпвпр, дефицити на нивпу структуре 
реши и решенице, несавладана техника шитаоа и писаоа. 

На пснпву степена пщтећеоа гпвпрнп-језишких вещтина ушеници су били у разлишитпм 
степену пбухваћени лпгппедским радпм кпји се пдвијап индивидуалнп и групнп. Кпд извеснпг брпја 
ушеника упшава се известан напредак у складу са оихпвим ппщтим сппспбнпстима и мптивацијпм за 
рад. 

Лпгппеди су активнп ушествпвали у изради ИВПП-а и ИПП-а, кап и у саветпдавнп-
инструктивнпм раду са рпдитељима и наставницима. Сарадоа са струшнпм службпм је свакпдневна и 
кпректна. 

Лпгппеди су ушествпвали у раду тимпва (Тим за сампвреднпваое, Тим за здравствену защтиту 
ушеника, Актив за развпјни план щкпле, Актив за развпј щкплскпг прпграма, Клуб рпдитеља и 
наставника, Сервис за пружаое ппдрщке). Такпђе, лпгппеди су били ушесници разлишитих пблика 
струшнпг усаврщаваоа у устанпви и ван ое. У пквиру надпкнаде пстварили смп прпцену гпвпрнп-
језишкпг статуса и пружали смп лпгппедску ппдрщку деци из Предщкплске устанпве и ушеницима 
редпвних щкпла кап и деци и ушеницима наще щкпле. Такпђе, пружали смп и саветпдавнп-
инструктивне услуге наставницима редпвних щкпла. Укупан брпј деце и ушеника пбухваћених радпм 
4 лпгппеда у нащпј щкпли је 102.  
 

 БРПЈ УЧЕНИКА 

РАЗВПЈНА  И 
ПРИПРЕМНП-ПРЕДШКПЛСКА  ГРУПА 

23 

НИЖИ РАЗРЕДИ 45 

ВИШИ РАЗРЕДИ 34 

УКУПНП 102 
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Извещтај рада реедукатпра психпмптприке на крају щкплске 2018/2019. гпдине 

(млађа развпјна, припремнп-предщкплске група, нижи и вищи разреди и целпдневна настава) 

 
Тпкпм щкплске 2018/2019. гпдине 44 ушеника нижих разреда билп је пбухваћенп 

индивидуалним радпм три реедукатпра психпмптприке, 10 ушеника  целпдневне наставе пбухваћенп 
је радпм једнпг реедукатпра психпмптприке, 24 деце развпјних и припремнп-предщкплских група  
радпм  једнпг реедукатпра психпмптприке, 4 ушеника пдељеоа кпје наставу слуща на мађарскпм 
језику радпм једнпг реедукатпра психпмптприке и  41 ушеник вищих разреда радпм два реедукатпра 
психпмптприке.  Ушеници су имали индивидуалну наставу,  један дп два шаса  недељнп. 
Накпн дефектплпщке прпцене утврђен је психпмптпрни статус свих ушеника уписаних на ппшетку и 
тпкпм щкплске гпдине. У индивидуалнпм третману су примеоиване вежбе ппщте и специфишне 
реедукације психпмптприке. Индивидуалним пбликпм рада ппмпгли смп лакще савладаваое 
наставних садржаја из ппјединих предмета, успещнији развпј, кпрекцију и кпмпензацију 
недпстатака.  

Ушествпвали смп у изради педагпщких прпфила и индивидуалних планпва ппдрщке, 
оихпвпј евалуацији, припремали дпкументацију, а у дпгпвпру са пдељенским старещинама 
интензивиран је и рад са ппјединим ушеницима, щтп у пквиру свпг фпнда шаспва, щтп у пквиру 
надпкнаде. У тпку  щкплске гпдине пдређени брпј ушеника је ппхађап самп индивидуалне шаспве у 
нащпј щкпли.  

Реедукатпри психпмптприке су били ушесници разлишитих пблика струшнпг усаврщаваоа у 
пквиру устанпве али и ван ое. Присуствпвали смп семинару у Нпвпм Саду и предаваоима на Секцији 
реедукатпра психпмптприке на Институту за менталнп здравље у Бепграду. Ушествпвали смп у раду  
разлишитих тимпва (Врщоашки тим, Инклузивни тим...), Сервиса за пружаое ппдрщке, Инклузивнпг 
щкплскпг хпра, Клуба рпдитеља и наставника кап и разлишитим щкплским манифестацијама. 

У пквиру надпкнаде пружали смп дефектплпщку ппдрщку деци Предщкплске устанпве, 
ушеницима редпвних щкпла и ушеницима наще щкпле. 

Сарадоа са предметним наставницима, пдељенским старещинама, струшнпм службпм и 
рпдитељима је била кпнстантна и вепма дпбра. 
 

Укупан брпј деце пбухваћен радпм 6 реедукатпра психпмптприке у нащпј щкпли је 123. 

 БРПЈ УШЕНИКА 

ЦЕЛПДНЕВНА НАСТАВА(VI3у, VI4у, VI5у) 10 

МЛАЂА РАЗВПЈНА  И 
ПРИПРЕМНП-ПРЕДЩКПЛСКА  ГРУПА 

24 

НИЖИ РАЗРЕДИ 44 

ПДЕЉЕОЕ КПЈЕ НАСТАВУ СЛУЩА  НА 
МАЂАРСКПМ ЈЕЗИКУ 

4 

ВИЩИ РАЗРЕДИ 41 

УКУПНП 123 
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Извещтај рада спматппеда на крају щкплске 2018/2019. гпдине 

(целпдневне наставе, млађе развпјне, припремнп-предщкплске групе, нижих и вищих разреда) 

 

Спматппедским третманпм пбухваћени су ушеници пд I дп VII разреда, млађе развпјне и 

припремнп предщкплске групе и пдељеое VI5у целпдневне наставе. 

Кпрективнп – превентивне вежбе и игре су прилагпђене свакпм ушенику индивидуалнп, а у 

циљу превазилажеоа или ублажаваоа тещкпћа у мптпрнпм функципнисаоу, щтп ппдразумева бпљу 

мищићну снагу, кппрдинацију ппкрета, графпмптпрне сппспбнпсти, манипулативну спретнпст, бпљу 

пажоу, психишку и физишку релаксацију. 

Спматппеди у пквиру надпкнаде пружају спматппедску ппдрщку ушеницима из редпвних 

щкпла кап и деци и ушеницима наще щкпле. 

Укупан брпј деце и ушеника пбухваћених радпм 2 спматппеда у нащпј щкпли је 49. 

 БРПЈ УШЕНИКА 

ЦЕЛПДНЕВНА НАСТАВА (VI5у) 1 

МЛАЂА РАЗВПЈНА  И 
ПРИПРЕМНП-ПРЕДЩКПЛСКА  ГРУПА 

19 

НИЖИ РАЗРЕДИ 23 

ПДЕЉЕОЕ КПЈЕ НАСТАВУ СЛУЩА  НА 
МАЂАРСКПМ ЈЕЗИКУ 

2 

ВИЩИ РАЗРЕДИ 4 

УКУПНП 49 

                                                                                            
 
                             

Извещтај  наставника кпрективнпг рада у средопј щкпли 
на крају щкплске 2018/2019. гпдине 

 

Тпкпм  щкплске 2018/2019. гпдине, кпрективним третманпм реедукатпра психпмптприке и 
специјалнпг педагпга пбухваћени су ушеници свих пдељеоа средое щкпле. Урађена је дефектплпщка 
прпцена  ушеника  првпг  разреда. Накпн  дефектплпщке прпцене утврђен је психпмптпрни статус  
нпвп уписаних  ушеника. 

Прпграм кпрективнпг рада у средопј щкпли се реализује  путем вежби реедукације 
психпмптприке, психплпщких  радипница, путем   групнпг рада  на превенцији , защтити  и 
безбеднпсти ушеника, путем вежби стимулисаоа развпја и припреме ушеника за усвајаое наставнпг 
градива. 

Ппсебна пажоа је ппсвећена уппзнаваоу и прилагпђаваоу свих ушеника на правилник п 
ппнащаоу и васпитнп-дисциплинскпј пдгпвпрнпсти у щкпли. 

У пвпј щкплскпј гпдини кпд ушеника средое щкпле приметнп је ппвећаое разних прпблема у 
ппнащаоу, аспцијалнпг ппнащаоа кап и нередпвнп ппхађаое наставе и других пблика васпитнп-
пбразпвнпг рада, те је у тпм циљу пстварена ппјашана сарадоа са свим пдељеоским  старещинама, 
предметним наставницима, струшнпм службпм, рпдитељима ушеника, кап и са надлежним службама: 
Центрпм за спцијални рад, Дпмпм ушеника и ушеница и Пплицијскпм управпм у Зреоанину. 

Ушествпвали смп и у изради Педагпщких прпфила ушеника (првих разреда). 
У пквиру струшнпг усаврщаваоа присуствпвали смп семинарима у нащпј щкпли и ван устанпве. 
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Извещтај п раду наставника индивидуалне наставе – специјалнпг педагпга,  
за щкплску 2018/2019. гпдину 

 
Пве щкплске гпдине радилп се три дана у пснпвнпј щкпли и два у средопј щкпли. 

Индивидуалним радпм специјалнпг педагпга били су пбухваћени ушеници за кпје се прпценпм 
ппказалп да имају пптребе за ппдрщкпм у пбласти спцијалнпг функципнисаоа. 

Теме кпје су пбрађиване су: Пткриваое и прпцена снага ушеника, Кпдекс ппнащаоа-важнпст 
ппщтпваоа правила, Без насиља, Здрави избпри за децу, Развпј и негпваое мпралнпсти, Спцијална 
перцепција, Безбеднпст ушеника. 

Радилп се на јашаоу сампппуздаоа и слике п себи кпја је директнп утицала на ппбпљщаое 
спцијалних кпмпетенција ушеника. 

Специјални педагпг је такпђе, пп рещеоу директпрке, у шествпвала у ппјашанпм васпитнпм 
раду за 7 ушеника прптив кпјих је бип ппкренут васпитнп-дисциплински ппступак. 

Свакпдневнп су реагпвали у рещаваоу насталих сукпба међу ушеницима. Такпђе се реагпвалп 
на ппзиве наставника  и присуствпвалп се шаспвима где је билп прпблема. Срађивалп се са 
пдељенским старещинама, психплпзима и спцијалнпм радницпм у щкпли, а ван щкпле сарађивалп се 
са Пплицијскпм управпм, Центрима за спцијални рад, здравственим устанпвама. 

Специјални педагпг је ушествпвала у раду Клуба рпдитеља и наставника, Тима за защтиту пд 
дискриминације и насиља, кап и свим манифестацијама у кпјима је щкпла ушествпвала или 
прганизпвала. 

Сарадоа са кплегама је била кпнструктивна у циљу прпналажеоа најбпљих рещеоа за 
ушенике. 

Такпђе рад специјалнпг педагпга је  ппдразумевап и сарадоу са рпдитељима и саветпдавни рад 
са оима, изградоу пднпса ппвереоа кпји је ппмпгап да се дпгпде ппзитивне прпмене кпд ушеника. 
                          
 

3. ИЗВЕШТАЈ СЕРВИСА ЗА ПРУЖАОЕ ППДРШКЕ 

 

На ппшетку щкплске 2018/2019. гпдине је утврђен брпј деце кпја на пснпву мищљеоа ИРК  
имају пптребу за дефектплпщкп-лпгппедским третманпм  и тп на пснпву пристиглих захтева из других 
устанпва. Ппдаци из  вртића су пристигли  тпкпм месеца  пктпбра, па се у већини  вртића касније 
ппшелп са радпм. Oд 01.09.2018.гпдине  рад је заппшелп  7 плигпфренплпга, 2 лпгппеда и 1 сурдплпг у  
неким щкплама. У другим  щкплама и већини вртића рад  је ппшеп крајем септембра и ппшеткпм 
пктпбра, јер су се касније укоушила у  рад 3 плигпфренплпга и 1 лпгппед. 
Упитник кпји је ппслат у тпку зимскпг распуста пд Министарства прпсвете за пружаое дпдатне 
ппдрщке 
 

УПИТНИК ЗА ПРИКУПЉАОЕ ППДАТАКА У ППСТУПКУ ФУНКЦИПНАЛНЕ АНАЛИЗЕ ШКПЛЕ ЗА 
ПБРАЗПВАОЕ УЧЕНИКА СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ И ИНВАЛИДИТЕТПМ 

 

ППДАЦИ ЗА ШКПЛСКУ 2018/2019. ГПДИНУ 

 

ПРУЖАОЕ ДПДАТНЕ ППДРШКЕ другим пбразпвним устанпвама 

Рещеоем Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, управу и наципналне 
заједнице брпј: 128-022-228/2012-01 пд 18.06.2012.гпдине, Щкпла је верификпвана за пбављаое 
следеће прпщирене делатнпсти: 

- Даваое услуга за унапређеое и квалитетније пбављаое пбразпваоа и  
васпитаоа у циљу дпдатне ппдрщке у пбразпваоу деце, ушеника и пдраслих са сметоама у 
развпју, у васпитнпј групи, другпј щкпли и ппрпдици 
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СТРУШНА ДПДАТНА ППДРЩКА Брпј 

Предщкплске устанпве кпјима ваща щкпла пружа струшну ппдрщку (брпј) 1  (6 вртића) 

Брпј дефектплпга кпји пружа струшну ппдрщку у предщкплским устанпвама 4 - 0.8% 

Брпј деце у предщкплским устанпвама кпјима се пружа дпдатна ппдщка м. ж. 

Брпј деце у предщкплским устанпвамаса кпјима се пстварује 
ранпинтервентни ппступак дп 3 гпд 

/ / 

Брпј деце у ппдрщци предщкплске дпби изнад 3 гпд 
11 плигп 
1 сурдп 

2 плигп 
1 сурдп 

Пснпвне щкпле кпјима ваща щкпла пружа дпдатну ппдрщку (набрпјати 
щкпле и брпј ушеника ппред сваке щкпле) 
ПЩ „Ђура Јакщић“ Зреоанин – 6 плигпфренплпга,  6 лпгппеда 
ПЩ „2.пктпбар“ – 9 плигпфренплпга, 8 лпгппеда 
ПЩ   „Бранкп Радишевић“ Лукићевп – 2 плигпфренплпга 
ПЩ „Станшић Милан Уша“ Кумане – 7 плигпфренплпга 
ПЩ „Др. Бпщкп Вребалпв“ Меленци – 23 плигпфренплпга 
ПЩ „Жаркп Зреоанин“ – 18 плигпфренплпга, 10 лпгппеда 
ПЩ „Светпзар Маркпвић Тпза“ – Елемир / Таращ - 11 плигпфренплпга, 8 
лпгппеда 
ПЩ „Споа Маринкпвић“ – 10 плигпфренплпга 
ПЩ „Сервп Михаљ“ Мужља – 23 плигпфренплпга 
ПЩ „Дпситеј Пбрадпвић“ Зреоанин – 17 плигпфренплпга, 10 лпгппеда 
ПЩ „Стеван Книћанин“ Книћанин – 3 плигпфренплпга 
OЩ „Др Александар Сабпвљев“ – Ешка – 4 плигпфренплпга 
ПЩ „Свети Сава“Стајићевп – 2 плигпфренплпга 
ПЩ „Јпван Јпванпвић Змај“ – 10 плигпфренплпга, 6 лпгппеда 
ПЩ „Јпван Душић“  Клек – 4 плигпфренплпга, 4 лпгппеда 
ПЩ „ Др.Јпван Цвијић“ – 10 плигпфренплпга, 9 лпгппеда 
ПЩ „Дпситеј Пбрадпвић“ Фаркаждин – 13 плигпфренплпга 
ПЩ „Ђура Јакщић“ Перлез – 5 плигпфренплпга 
ПЩ „Братствп“ Арадац – 9 плигпфренплпга, 8 лпгппеда 
ПЩ „Славкп Рпдић Лазаревп“ – 2  лпгппеда 
ПЩ „П.П. Оегпщ“ – 12 лпгппеда 

21 

Брпј ушеника ПЩ кпјима се пружа ппдрщка м. ж. 

Брпј ушеника пснпвне щкпле кпјима се пружа струшна ппдрщка – нижи 
разреди 

48 плигп 
33 лпгп 

42 плигп 
24 лпгп 

Брпј ушеника пснпвне  щкпле кпјима се пружа струшна ппдрщка - вищи 
разреди 

51 плигп 
17 лпгп 

46 плигп 
13 лпгп 

Брпј дефектплпга кпји пружају струшну ппдрщку у пснпвним щкплама- 
нижи разреди 

10 - 10.4% 

Брпј дефектплпга кпји пружају струшну ппдрщку у пснпвним щкплама-вищи 
разреди 

10 - 10.4% 

Брпј средоих щкпла кпјима ваща щкпла пружа струшну ппдрщку 
ЕТЩ „Јпван Трајкпвић“   5  

1 

Брпј дефектплпга кпји пружа струшну ппдрщку у средоим щкплама 1 -  0,20 

Брпј ушеника средое щкпле кпјима се пружа струшна ппдрщка(набрпјати 
щкпле и брпј ушеника ппред сваке щкпле) 

м. ж. 

4 1 
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СТРУШНА ДПДАТНА ППДРЩКА – НАДПКНАДА Брпј 

Пснпвне щкплекпјима ваща щкпла пружа дпдатну ппдрщку (набрпјати 
щкпле и брпј ушеника ппред сваке щкпле) 

ПЩ „Вук Карачић“  2 
ПЩ „2.пктпбар“  6 

2 

Брпј ушеника ПЩ кпјима се пружа ппдрщка м. ж. 

Брпј ушеника пснпвне щкпле кпјима се пружа струшна ппдрщка-нижи 
разреди 

2 2 

Брпј ушеника пснпвне  щкпле кпјима се пружа струшна ппдрщка-вищи 
разреди 

4  

Брпј дефектплпга кпји пружа струшну ппдрщку у пснпвним щкплама нижи 
разреди 

1 

Брпј дефектплпга кпји пружа струшну ппдрщку у пснпвним щкплама вищи 
разреди 

1 

 
 
 

САДРЖАЈ / УСЛУГЕ ДПДАТНЕ ППДРЩКЕ 
(навести назив кпрективнп-стимулативних прпграма, пбука у 
сампсталнпм кретаоу, пбука у кприщћеоу Брајевпг писма, 

услуге изнамљиваоа АТ ппреме и сл…) 

Брпј деце / ушеника кпји кпристе 
услугу 

м ж м. + ж. 

Лпгппедске вежбе 51 39 90 

Вежбе реедукације психпмптприке 111 93 204 

Вежбе сензпрне интеграције / терапијски рад у сензпрнпј спби (1)  (1) 

Пбука у кприщћеоу Брајевпг писма    

Српски знакпвни језик    

Елементи бихевипралнпг приступа (АБА) (2)  (2) 

Елементи Мпнтеспри педагпгије (9) (20) (29) 

Другп (уписати и пп пптреби дпдати нпве редпве)    
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Плигпфренплпг 1,05 105% 25 - - - 7/700% 204 

лпгппед - - - - - - 3/300% 90 

Сурдпаудиплпг 0,15 15% 2 - - - - - 

 
Наппмена / Кпментар: дпдати инфпрмацију п извпру финансираоа (навести за кплики брпј 
изврщилаца и у кпм пбиму се финсираое врщи из бучета МПНТР, пднпснп из бучета ЛС, или на други 
нашин, нпр. прпјектнп): финсираое се врщи из бучета МПНТР за 11,20 радника. 
 

Брпј ушеника са кпјима се радилп у тпку  другпг  пплугпдищта са мищљеоем  ИРК пд кпјих 
већина има и предлпг за ИПП2  са кпјима су радили дефектплпзи је 231 пд тпга је 215 деце из щкпле, 
а 16 деце из вртића  Предщкплске устанпве. Сурдплпг  је радип са  2  детета предщкплскпг узраста, а 
лпгппеди са 88 деце пп щкплама. Са мнпгп  ушеника се  радип и дефектплпщки и лпгппедски третман. 
Неки   ушеници су у тпку гпдине дпбили   мищљеоа  ИРК , па се брпј  меоап . Брпј ушеника кпји  
немају мищљеое ИРК,  а са кпјима су радили дефектплпзи је 4, а и лпгппеди су радили са 
ппјединимм ушеницима првпг и другпг разреда ппвремене третмане,када су били у мпгућнпсти . На 
ппшетку щкплске  гпдине је са  33  ушеника  је урађена самп дефектплпщка  прпцена, а са 36 
лпгппедска. У неким щкплама су прпцеоени сви  ушеници првпг разреда, у неким самп на предлпг 
струшне службе. Пптреба за дефектплпщким  и  лпгппедским третманпм је   присутна  и кпд великпг 
брпја деце кпја немају мищљеое ИРК и са оима је рађенп у пквиру мпгућнпсти, у слушају изпстајаоа 
ушеника са мищљеоем ИРК. Присутан је тренд ппраста брпја ушеника за дефектплпщким и 
лпгппедским третманпм и веће ангажпваое устанпва на упућиваоу ушеника на ИРК. 

Ппдрщку је пружалп 14  дефектплпга и тп: 10 плигпфренплпга, 3 лпгппеда, 1 сурдплпг у  21  
пснпвнпј  щкпли  у Ппщтини Зреоанин (9  на теритприји града и 12  у приградским местима: Елемир, 
Таращ, Меленци, Перлез, Фаркаждин, Стајићевп, Ешка, Клек, Книћанин, Арадац, Лазаревп, Лукићевп). 
Сарађивали смп и са  Предщкплскпм  устанпвпм.  У Предщкплскпј устанпви дефектплпзи  су радили  
са 16 деце и тп из  6 вртића: „Бамби“, „Лептирић“, „Шика Јпва Змај“, „Цвршак“, „Маслашак“, „Алиса“ и 
са 3 деце из припремних група пп щкплама у приградским насељима.   
Наставили смп сарадоу са  Средопм екпнпмскп тргпвашкпм щкплпм. У  опј је  рађенп са 7  ушеника, 
пд  кпјих 6  има мищљеое ИРК и 1 је без мищљеоа ИРК . 
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Дефектплпзи кпји су  пружали  ппдрщку у  2018/2019. щкплскпј гпдини 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме Бр.шаспва % Устанпва 

1.  Емилија Краљ 22 100 
30% ПЩ „Сервп Михаљ“ Мужља ппнедељак 
70% ПЩ „Дпситеј Пбрадпвић“ – утпрак, среда, 
шетвртак, петак 

2. Данијела Вујпвић 4 15 
10% - Вртић „Шика Јпва Змај“ 
5% - Предщкплскп наще или вртић 

3. 
Драгана Клаћ/  
Снежана Ћущић замена 

22 100 

30% - ПЩ „Светпзар Маркпвић Тпза“ – Елемир / Таращ 
- утпрак, шетвртак 
40% - ПЩ „ Др.Јпван Цвијић“-ппнедељак,среда 
20% -  ПЩ „ 2.пктпбар“-петак 
10% - ПЩ „Славкп рпдић“ -Лазаревп 

4. 
Љиљана Драгпсавац 
Арсенпв 

22 100 
80% - ПЩ „Др. Бпщкп Вребалпв“ Меленци-ппнедељак, 
утпрак, среда, шетвртак 
20% - ПЩ „Станшић Милан Уша“ Кумане-петак 

5. Марија Лакатущ 22 100 
60% - ПЩ „П.П. Оегпщ“- среда, шетвртак, петак 
20% - ПЩ „Јпван Јпванпвић Змај“ - утпрак  
20% - ПЩ  „Ђура Јакщић“- ппнедељак 

6. Мпника Папди 22 100 
45% - ПЩ „Споа Маринкпвић“- утпрак, шетвртак 
40% - ПЩ „Сервп Михаљ“ Мужља – ппнедељак, среда 
15% - Вртић „Цвршак“ Мужља – петак 

7. Слпбпдан Кпмлущки 22 100 
70% -ПЩ „Дпситеј Пбрадпвић“ Фаркаждин –утпрак, 
среда, шетвртак, петак 
30%-ПЩ „Ђура Јакщић“ Перлез  - ппнедељак 

8. 
Драгана Стпјанпвић  
 

14 60 

10% - ПЩ „Стеван Книћанин“ Книћанин-сваки други 
ппнедељак 
20% - Вртићи „ Лептирић“, „Бамби“-петак 
30% - ПЩ „ Жаркп Зреоанин“-шетвртак 

9. Маја Велишкпвић   5 20 
10% - OЩ „ Др Александар Сабпвљев“-Ешка-петак 
10% - ПЩ „Свети Сава“Стајићевп     

10. Сузана Милетић   6 25 25% - ПЩ „ Братствп“ Арадац 

СВЕГА 161 7,20 
Распплпживп из щкпле/  

наще мпгућнпсти 

1. Јелена Јелишић Ђуришин 22 100 

20% ПЩ „Братствп“   Арадац – шетвртак 
40% ПЩ „Жаркп Зреоанин“ – утпрак, среда 
20% ПЩ „Дпситеј Пбрадпвић“ – ппнедељак 
20% ПЩ „Јпван Душић“ Клек – петак 

2. 
Ивана Станкпвић/ 
Гпран Крстић замена 

 
22 

 
100 

 

35% ПЩ „ 2.пктпбар“ 
10% ПЩ„Бранкп Радишевић“ Лукићевп  
25% ПЩ „Ђура Јакщић“ 
30% Вртићи 

3. плигпфренплпг 22 100 
40%-ПЩ „Јпван Јпванпвић Змај“   
40%- П.Щ. „ Др.Јпван Цвијић“ 
20%  ПЩ „Јпван Душић“  Клек 

4. Александра Пащпвић         22 100 
50%-ПЩ „Жаркп Зреоанин“   
30% П.Щ. „Светпзар Маркпвић Тпза“-Елемир/Таращ 
20% Средоа екпнпмска щкпла  

СВЕГА 88 4 Пптреба за нпвим заппщљаваоем 

СВЕГА 249 11,20 
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Рад је прганизпван зависнп пд пптреба и преппрука ИРК, са некпм децпм 1, а са ппјединим 
ушеницима и  2 шаса недељнп, али вепма реткп,збпг  великпг брпја деце.  

Укупан брпј шаспва кпји је бип  предвиђен за недељну реализацију је бип 249. Дефектплпзи су 
расппређени најмаое 3 а највище  22  шаса  недељнп у предвиђеним  устанпвама. Брпј изврщилаца 
предвиђен за пву щкплску гпдину бип је  11,2 . 
Неки дефектплпзи су  деп или кпмплетну надпкнаду пдрадили  у пквиру  пружаоа  ппдрщке. 

У пквиру шаспва надпкнаде мнпги наставници индивидуалне наставе су радили 
дефектплпщки и лпгппедски третман са децпм из других щкпла и вртића кпја су дплазила кпд нас у 
щкплу. Нека деца су била из градских щкпла и вртића, а друга из приградских насеља кап щтп су: 
Јаща Тпмић, Сутјеска, Лукићевп, Вищоићевп, Бпка. 
ИРК   из Сешоа и Житищта нам и даље упућује  децу на  дефектплпщки и лпгппедски третман. Укупнп 
је рађенп: спматппед са 2 деце, лпгппеди са 7 деце и дефектплпзи са  10 деце. Прпблем у раду  је бип 
недпстатак  прпстпра, тп је знатнп птежалп прганизацију и реализацију рада.  
Два дефектплпга су у пквиру свпјих шаспва надпкнаде радила у ПЩ „Вук Карачић“ и ПЩ „2. пктпбар“ 
са 6  деце.Урадила су прпцену свих првака у тим щкплама. Саветпдавнп-инструктивни рад везан за 
два ушеника је реализпван са заппсленима из Клека и Тпмащевца у тпку првпг пплугпдищта. 

Нпви Правилник п критеријумима и стандардима пружаоа дпдатне ппдрщке у пбразпваоу 
деце, ушеника и пдраслих са сметоама у развпју и инвалидитетпм у васпитнпј групи, пднпснп другпј 
щкпли и ппрпдици је пбјављен у Службенпм гласнику и ступип је на снагу 29.09.2018.гпдине. Пн је 
дефинисап и ппјаснип рад и пбавезе  дефектплпга у пквиру ппдрщке и унеп измене у виду упптребе 
нпвих пбразаца за евиденцију.  

Рад у пквиру струшнпг усаврщаваоа заппслених. Дефектплпзи и лпгппеди у пквиру Сервиса 
за пружаое ппдрщке су интензивнп сарађивали са Инклузивним тимпвима пснпвних щкпла, 
струшним сарадницима, ушитељима, наставницима, васпиташима. Ппмагали су у изради Педагпщких 
прпфила,ИПП-а. 

Свпјим саветима су унапређивали и плакщавали оихпв рад, шинили га квалитетнијим и 
успещнијим. Пример прганизпване струшне едукације нащих заппслених  је радипница кпја је 
реализпвана у ПЩ „Жаркп Зреоанин“ 30.11.2018.гпдине.  Реализпвале су је успещнп: лпгппед  Јелена 
Јелишић Ђурин и дефектплпзи Драгана Стпјанпвић и Александра  Пащпвић. 
Тема радипнице је била „Преппрушене активнпсти за развијаое предшиталашких и предматематишких 
вещтина кпд деце са тещкпћама у развпју“. Радипници је присуствплвалп 14 заппслених из те 
устанпве. Урађена је евалуација и сви присутни су пдгпвприли да им  је била занимљива радипница, 
кап и да су дпбили кприсне и применљиве инфпрмације за неппсредан рад са ушеницима. Прпсешна 
пцена свих ставки у пквиру евалуације је била 5. Ппхвала за кплегинице. 

Ппдрщка је била у неким слушајевима стална или у неким ппвремена и ппдразумевала је 
пружаое ппдрщке ушеницима, наставницима, струшним сараднницима и рпдитељима. На ппшетку 
щкплске гпдине је урађена: идентификација ушеника, ппсервација, дефектплпщка прпцена 
предвиђених ушеника и пружана им је тпкпм пплугпдищта индивидуална ппдрщка, али и ппдрщка у 
групи усмерена на врщоашку сензибилизацију и едукацију. Ппдрщка кпја је пружана наставницима и 
струшним сарадницима  реализпвана је крпз саветпдавнп – инструктивни рад, струшнп усаврщаваое и 
сензибилизацију наставнпг кадра. Ппдрщка рпдитељима је прганизпвана крпз индивидуалнп 
саветпдавни и инструктивни рад. У ппјединим устанпвама су дефектплпзи били укљушени у рад 
Струшних пргана щкпле и у изради Индивидуалнпг плана ппдрщке и Индивидуалнпг пбразпвнпг 
плана, али не у свим, па и даље треба радити на тпме да се квалитет сарадое ппдигне на вищи нивп. 
У неким щкплама је урађена кпмплетна прпцена првака пд стране плигпфренплпга или лпгппеда, дпк 
је у већини щкпла рађена прпцена првака кпје су предлпжили шланпви оихпве стушне службе и у 
сарадои са ушитељима, зависнп пд дпгпвпра. Неки дефектплпзи су у пквиру дпдатних шаспва 
надпкнаде пружали ппдрщку и такп успели да ппкрију већи брпј деце са дефектплпщким и 
лпгппедским третманпм. 

Рад је  у већини устанпва, пп ставкама пбухватап следеће: 
- Ппщта дефектплпщка дијагнпстика ушеника; 
- Рад са кпнкретим ушеникпм (дефектплпщки третман); 
- Индентификпваое ушеника за слаое на ИРК; 
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- Дпстављаое извещтаја п прпцени и садржају рада са ушеникпм кппрдинатпру Инклузивнпг 
тима и кппрдинатпру тима за ИПП-2 за кпнкретнпг ушеника; 

- Дпстављаое предлпга мера разреднпм старещини за рад са кпнкретим ушеникпм; 
- Дпстављаое предлпга мера рпдитељима за рад кпд куће са дететпм; 
- Ппсете шаспвима, активнп ушествпваое и евалуација истих, даваое предлпга мера какп 

укљушити децу са ИПП-2 у свим активнпстима на шасу; 
- Кпнсултације са предметним наставницима у вези са пбимпм и садржајем рада за кпнкретне 

предмете. 
 
 

Прпблеми и предлпзи: 
Пве гпдине нису  задпвпљене све пптребе Предщкплске устанпве, јер су каснили са 

захтевима. Захтеви су пристизали тпкпм целе щкплске гпдине  и нисмп били у мпгућнпсти да у 
пптпунпсти пдгпвпримп на оих, такп да су нека деца пстала без дефектплпщкпг третмана и ппред  
мищљеоа ИРК  да треба да  буду  укљушена у дефектплпщки третман.  
У неким слушајевима рпдитељи  деце из вртића нису дали пристанак да се реализује дефектплпщки 
третман, у питаоу су углавнпм била деца из припремних група кпјима је пдлпжен пплазак у щкплу. 
Ппједине щкпле нису имале лпгппедски третман и тп: ПЩ „Сервп Михаљ“ Мужља, ПЩ „Др. Бпщкп 
Вребалпв“Меленци, ПЩ „Бранкп Радишевић“ Лукићевп, ПЩ „Свети Сава“Стајићевп, OЩ “ Др 
Александар Сабпвљев“ – Ешка, ПЩ „Станшић Милан Уша“ Кумане. 

У неким щкплама је брпј шаспва ппдрщке бип маои у пднпсу на  оихпве  пптребе и захтеве  
кпји су ппслали, па су дефектплпзи и лпгппеди мпрали да раде са ушеницима у пару или групи. 

Ппдрщка је пружана и  на мађарскпм језику,   самп дефектплпщки третман,  не и лпгппедски. 
Рад пп устанпвама зависи пд кпнкретних захтева сваке ппједине щкпле, није  у пптпунпсти 
једнппбразан. 

Присутан је несклад јер нпви Правилник ппдразумева и рад у пдељеоу и са группм ушеника, а 
мищљеое ИРК предвиђа дефектплпщки третман. Третман је најефикаснији када се спрпвпди 
индивидуалнп и такав даје највище резултата. Неки  дефектплпзи и лпгппеди збпг великпг брпја 
ушеника нису били у мпгућнпсти да га такп реализују. Иакп правилник ппдразумева разлишите пблике 
рада, нащ је став да је индивидуални рад најефективнији, ппгптпвп када је у питаоу такп мали брпј 
шаспва кпји се реализују на недељнпм нивпу. Нащ је став да би резултати рада  били већи  да се ради 
са децпм  вище шаспва недељнп. 
Брпј ушеника са рещеоем ИРК је у сталнпм ппрасту. И даље је присутан маои  брпј ушеника кпји су 
укљушени у дефектплпщки третман ппвременп збпг пдређених тещкпћа, а немају  рещеое ИРК или 
се впде кап да су у прпцедури за дпбијаое мищљеоа целе щкплске гпдине. Тп су углавнпм ушеници 
са развпјним прпблемима или ушеници са ИПП1  или  неким пбликпм индивидуализације. 
Дефектплпзи примарнп раде са ушеницима кпји имају извещтај ИРК, али кад гпд су у мпгућнпсти раде 
и са другпм децпм кпјима је третман пптребан нпр. када је некп пд ушеника са мищљеоем ИРК  
птсутан.  

Предлпг је и да се при расппдели шаспва за наредну щкплску гпдину пбрати пажоа на 
следеће: збпг бпље и лакще прганизације и реализације рада да се када је гпд тп мпгуће не меоају  
ангажпвани дефектплпзи и лпгппеди у устанпвама, да би мпгли да раде кпнтинуирани и дужи 
временски перипд у ппјединим устанпвама и самим тим буду ефикаснији. 
Из упитника кпји су пппуоавали дефектплпзи и лпгппеди, види се да јпщ увек у ппјединим щкплама 
не ппстпји пбезбеђен прпстпр кпји би самп пни кпристили, већ мпрају да кпристе неку ушипницу.  Да 
у већини щкпла и вртића  немају на распплагаоу прман у кпме би мпгли да шувају свпје ствари, ни 
пгледалп за вежбе реедукације. Да је велики прпблем дидактишки материјал и прибпр за рад кпји 
самп маои брпј устанпва у скрпмнијпј мери пбезбеди. На састанку су пве тещкпће предпшене 
директприци Снежани Вукић и пна је пбећала да ће пбавестити на активу директпра друге директпре 
п тпме и ппкущати да ппправи услпве рада. 
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Сарадоа са шланпвима струшне службе, ушитељима, наставницима и рпдитељима  је углавнпм 
била задпвпљавајућа. Тпкпм јуна месеца су пристигле евалуаципне листе, кпје ће бити пбрађене 
тпкпм лета. 

Психплпзи и специјани педагпг  су  дппринели раду Сервиса за пружаое ппдрщке, радећи са  
ппјединпм децпм, кпд нас у щкпли,  из других щкпла и са оихпвим рпдитељима,  дајући савете и 
сугестије и ппмажући дефелтплпзима. 

Састанци сервиса су били редпвни, инфпрмисаое је билп уреднп  електрпнским путем, 
сарадоа  је била адекватна и није билп већих  прпблема. 

У тпку је прикупљаое и унпс ппдатака из пристиглих пбразаца 2, п пптребама за наредну 
щкплску гпдину. 

Прикупљају се и пбразци 3 кпје пптписују директпри устанпва. Впђеое евиденције  у нпвпм 
пбразцу 3, оихпвп щтампаое и нпщеое на пптписиваое се ппказалп дпста  захтевнп. 
 
 

4. ИЗВЕШТАЈ ИНКЛУЗИВНПГ ХПРА 

Инклузивни хпр  кпји впди  наставник   музишке културе Гпјкп  Щевар,  је бип вепма активан у 
прптеклпј щкплскпј гпдини. Брпјап је 9  наставника и 15 ушеника  са нижих, вищих разреда  и ушенике 
из средое щкпле. Прпбе су се углавнпм пдржавале ппнедељкпм,  утпркпм и шетврткпм. Ушеници су 
радп дплазили на прпбе хпра и ушествпвали на разним наступима. Репертпар је бип занимљив и 
щарплик. Кплегиница Светлана Радищић је написала некпликп песама, а музишки аранжман за оих је 
урадип Гпјкп Щевар.  

Хпр је наступип 30.09.2018. у Спмбпру на Хпрскпм фестивалу нпвппснпване Хпрске 
аспцијације Србије.Наступали смп у Герпнтплпщкпм центру 05.10.2018. и билп нам је пријатнп у 
друщтву оихпвих  кприсника. Наступали смп на приредби ппвпдпм прпславе щкплске славе у нащпј 
щкпли, на градскпј манифестацији Буђеое  прплећа 06.04. и 09.04.2019. Наступили смп на приредби 
ппвпдпм  прпславе  Дана щкпле и у  ревијалнпм делу Зреоанинскпг Хпрскпг фестивала „Слпбпдан 
Бурсаћ“, шиме смп наставили сарадоу са прганизатприма пве манифестације. 
Урађен је и кратак прилпг п нащем хпру, кпји је емитпван на телевизији  N1, захваљујући наставници 
Драгани Щпер, кпја се ппбринула за медијску презентацију нащег хпра. Вепма активна  щкплска 
гпдина  је иза  щкплскпг хпра, са пунп наступа и прпба. 

Хпр је ппдстакап дружеое међу ушеницима, пмпгућип им  је да стекну нпва драгпцена искуства, 
развијап оихпву креативнпст и музишки израз, а такпђе ппдстицап  квалитетнију сарадоу, дружеое и 
бпље уппзнаваое између  наставника и ушеника. 
 
 

5. НАСТАВА У ПРИРПДИ 

 

                Настава у прирпди (ван Зреоанина) не реализује се са ушеницима ПСЩ „9.МАЈ“, јер збпг лпщег 
спцип – екпнпмскпг статуса већине ушеника, град Зреоанин снпси трпщкпве превпза, рушка и ужине, 
средстава и учбеника, кап и екскурзије, такп да већ препптерећен ппщтински бучет не би ппднеп и пвај 
трпщак. Ипак наставу у прирпди нащи наставници и ушеници шестп примеоују, али кпристећи градске 
бащте, паркпве, излетищте „Мптел“ и сл. 

 
 
 

6. ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

 

Екскурзије ће бити једнпдневне, а реализпваће се тпкпм месеца маја. У питаоу ће бити нека пд 
упбишајених и не превище удаљених дестинација (Катаи салащ, салащ Лујза и сл.), зависнп пд прилива 
нпвшаних средстава на рашун щкпле, јер щкпла, пднпснп Ппщтина снпси целпкупне трпщкпве екскурзије.   
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7. ДРУШТВЕНП КПРИСТАН РАД 

Друщтвенп-кпристан рад је пбласт пбразпвнп - васпитнпг прпграма за щкплу кпји пбухвата 
ппсебне раднп – прпизвпдне и друщтвене активнпсти, кпје пбављају ушеници, шиме дппринпсе 
ппбпљщаоу и унапређиваоу услпва живпта и развпја щкпле и пкплине. 

 Сви ушеници ће бити пбухваћени пвпм активнпщћу. 
Друщтвенп-кпристан рад ушеника је ппд сталнпм кпнтрплпм, прганизацијпм и ппмпћи 

наставника, јер рад мпра бити прилагпђен индивидуалним сппспбнпстима ушеника. 
На шаспвима ДКР-a, ушеници су: уређивали радни прпстпр и живптну средину (хигијенскп 

пдржаваое и естетскп уређиваое ушипница), садили и негпвали цвеће и другпг растиое, пдржавали 
хигијену двприщта, дела улице, дешјег игралищта у щкпли, ппмагали у уређиваоу пближоег парка, 
прпстпра пкп сппменика Стевице Јпванпвића, ушествпвали у акцијама месне заједнице. 

Ушеници су ппмагали у раду щкплске кухиое, израђивали упптребне и украсне предмете, кап 
и дидактишки материјал за пптребе наставе. 
 

ПРПГРАМСКИ ЗАДАЦИ МЕСЕЦ РЕАЛИЗАТПРИ 

Анализа безбеднпсти ушеника при извпђеоу 
пдређених активнпсти са псвртпм на 
прпщлпгпдищои извещтај 

септембар Струшна већа 

Анализа нивпа хигијенских услпва у щкпли и 
предлагаое мера у циљу ппбпљщаоа 

 
Пдељеоске старещине, 

наставници вещтина, ппмпћнп 
пспбље 

Сашиоаваое прпграма за 2018/2019.гпдину 
и усклађиваое са развпјним планпм щкпле 

септембар - 
јун 

Струшна већа 

Ппмпћ ушеника у кприщћеоу и шуваоу санитарнпг 
швпра 
У време ужине и рушка  

септембар -
јун 

Пдељеоске старещине 

Пдржаваое хигијене двприщта 
септембар - 

јун 
Наставници вещтина, ппмпћнп 

пспбље 
Уређиваое зидних нпвина са разним темама: 
пбележаваое дана планете Земље, пшуваоа 
неппсредне живптне пкплине , брига п себи и 
другима у тпку рада 

фебруар – јун Разредне старещине 

Сакупљаое старих нпвина март 
Разредне старещине, 

станпвници месне заједнице, 
рпдитељи 

Израда упптребних и украсних предмета кпји ће се 
излагати на Дану щкпле 

септембар -
мај 

Пдељеоске старещине, 
наставници вещтина 

Садоа саксијскпг цвећа мај 
Пдељеоске старещине, 

наставници  

Сашиоаваое извещтаја п раду јун Струшна већа 
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VII  ППСЕБНИ ПЛАНПВИ И ПРПГРАМИ 
 
 

1. ИЗВЕШТАЈ РАДА ВРШОАЧКПГ ТИМА 
 

Сарадници Врщоашкпг тима за щкплску 2018/19 гпдину: 
 

1. Даркп Јпоев 
2. Рајка Шекрчин 
3. Љиљана Стпјакпвић 
4. Маја Пдалпвић 
5. Емина Баста 
6. Светлана Радищић 
7. Фрпсина Пантпщ 
8. Ивана Ерингер 

 
Врщоашки тим је и у пвпј щкплскпј гпдини наставип рад пп раније утврђеним правилима. На 

ппшетку Щкплске гпдине пдабранп је 18 ушеника пд V дп  VIII разреда и тп пп два или три  ушеника из 
пдељеоа и један ушеник из мађарскпг пдељеоа. Активнпсти тима су псмищљене, прганизпване и 
реализпване пд стране наставника, шланпва Врщоашкпг тима и ппнекада у дпгпвпру са  
прганизацијпм Црвени крст  Зреоанин. Реализпванп је укупнп 27 активнпсти, 23 радипницe, 3 ппсете 
Црвенпм крсту. Ппсете Црвенпм крсту су реализпване 19.11.2018. ппвпдпм пбележаваоа Дана 
тплеранције и 20.12.2018.гпдине када су ушеници у пквиру пбележаваоа Дана сплидарнпсти дпбили  
ппклпншиће за Нпву гпдину и пред Ускрс када су ушеници заједнп са наставницима и вплпнтерима 
фарбали јаја. Прганизација Црвени крст Зреоанин је прганизпвала и пдлазак у кафић „Времеплпв“, 
щтп је ушеницима пришинилп великп задпвпљствп. Радипнице су пбрађивале разлишите теме, 
углавнпм су се реализпвале у прпстпријама щкплске библиптеке свакпг  утпрка. Кап и сваке гпдине 
кренули смп са уппзнаваоем, радили на развијаоу другарских пднпса међу ушеницима, пришали п 
ппрпдици, правилима леппг ппнащаоа, развијали тплеранцију кпд оих према другима и ппщтпваое 
других и прихватаоу разлика. Реализпване су радипнице п правилима леппг ппнащаоа у щкпли и 
ван ое, другарству, п сарадои са другима, п прихватаоу разлишитпсти и п разним другим темама.  

Укљушили смп се у активнпсти кпје се реализују у пквиру прпјекта „Шистије и зеленије щкпле 
Впјвпдине“ у кпме је наща щкпла ушествпвала  реализујући радипницу п екплпгији, радипницу п 
рециклажи,  израдпм панпа п екплпгији, два плаката п рециклажи и ушествујући у прављеоу Екп 
панпа са библиптекаркпм Драганпм Щпер. Урађена је и радипница на тему Енергетске ефикаснпсти и 
некпликп креативних радипница израде дидактишких средстава пд рециклиранпг  материјала. Пред 
градску манифестацију Еврппскп селп, пдржане су радипнице за израду материјала за щкплскп 
ушествпваое на опј и уппзнаваое ушеника са карактеристикама државе кпју наща щкпла представља. 
Ушеници су радп дплазили на радипнице и ушествпвали у оима. 

 Рад тима је бип кпнтинуиран, радилп се ефикаснп и прганизпванп и  били су активни сви   
шланпви тима .   
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2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Ушенишки парламент ПСЩ „9. Мај“  је демпкратски изабранп телп пд стране ушеника, кпје 
шине представници свих пдељеоа у средопј щкпли и седмих и псмих разреда Пснпвне щкпле..  
Ушенишки парламент има 34  шлана – пп 2 представника из свакпг пдељеоа средое щкпле и седмих и 
псмих разреда ПЩ. Крпз рад парламента ушеници  су пстваривали правп да ушествују (партиципирају) 
у живпту и раду щкпле, јер парламент заступа интересе свих ушеника.  

Наставник – ментпр ушенишкпг Парламента је била Маријана Кпјишић Даљевић, а састанцима 
је присуствпвала Нада Петрпвић Станић, психплпг, а пп пптреби је присуствпвала и  ментпрка 
претхпднх гпдина, Рајка Шекрчин. 

Рад Ушенишкпг парламента се пдвијап у пквиру шетири групе активнпсти/пбласти: 
 

1. Редпван рад Парламента: 

- Пдржаваое редпвних седница Парламента  
- Избпр представника пдељеоа (кандидатура, избпр) 
- Избпр рукпвпдства Парламента 
- Уппзнаваое шланпва парламента са закпнским пквирпм делпваоа парламента, са правима и 

дужнпстима шланпва; уппзнаваое са нпрмативним актима щкпле (Статут; Прпграм  рада 
щкпле), Закпнпм п пснпвама система (деп кпји се пднпси на ушенике); Правилникпм п 
ппнащаоу ушеника; Ппслпвникпм п раду парламента и сл. 

- Испитиваое пптреба ушеника пдељеоа у пквиру щкплскпг живпта– предлпга ушеника важних 
за рад Парламента 

- Рад са шланпвима парламента на нашинима дпнпщеоа пдлука, преузимаоу пдгпвпрнпсти, 
тимскпм раду и планираоу акција 

- Усвајаое Плана активнпсти  ушенишкпг парламента за текућу щкплску гпдину 
- Шланпви парламента пренпсили су искуства у пдељеоу (нпр: рад у парпвима); ппкретаое 

акција на нивпу пдељеоа. 
 

2. Унапређеое квалитета щкплскпг живпта 

Ушещће у креираоу садржаја културнп-забавнпг  живптa ушеника у щкпли 
- Нпвпгпдищоа журка  
- Ушещће у хуманитарним активнпстима „Шеп за хендикеп“, пбележаваое Дана деце са 

аутизмпм и деце са Даунпвим синдрпмпм 
- Ушещће у манифестацији „Еврппскп селп“ 

 

3. Сарадоа са свим ушесницима у щкплскпм живпту 

- Праћеое сарадое ушеника и наставника, а у циљу развијаоа међуспбнпг ппщтпваоа и 
ппвереоа (предлагане су мерe за ппбпљщаое дисциплине и владаоа ушеника, 

- Ушещће представника Парламента у раду Щкплскпг Пдбпра,Тима за сампвреднпваое и Тима 
за защтиту пд дискриминације, злпстављаоа и занемариваоа. 

- Ушещће у прганизацији маутрске прпславе. 
 

4. Пстале активнпсти и ппслпви 

- Радипнице на тему Здравих избпра и људских права. 

 

Пве гпдине смп први пут, али са великим успехпм, ушествпвали на Панелу младих саветника 
защтитника грађана. Уз сагласнпт рпдитеља и претхпднп инфпрмисаое ушеника п активнпстима, 
улпзи и знашају Панела, пријавили смп 6 ушеника, али је мпгап да буде изабран самп један 
представник наще щкпле. У трпдневнпм прпгрму у пратои наставника Маријане Кпјишић Даљевић, 
вепма успещнп нас је представљала ушеница 2/2 средое щкпле Зпра Барбул.  
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3. УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА 

У тпку щкплске гпдине шланпви ушенишке задруге су у зависнпсти пд унапред планираних 
активнпсти и тренутних пптреба щкпле, били ушесници на щкплским и градским манифестацијама, 
пдржавали инвентар, били ппдрщка у прганизацији щкплских манифестација,  рециклирали и 
развијали свест кпд ушеника и заппслених п знашају рециклаже, бавили се хуманитарним и 
креативним радпм, врщили услужне ппправке, радили у пластенику, пдржавали и негпвали 360 
садница у впћоаку. 

Све активнпсти задруге представљају деп васпитнп-пбразпвнпг рада и заснивају се на 
активнпстима, кпје су у складу са интереспваоима и мпгућнпстима ушеника кап и мпгућнпстима 
щкпле и пптребама друщтвене средине . 

Пве гпдине имали смп шаст да презентујемп свпј рад на прпмпцији Наципналнпг мпдела 
дуалнпг и предузетнишкпг пбразпваоа . 

07.03.2019. гпдине били смп гпсти на щтанду Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг 
развпја на Сајму пбразпваоа у Нпвпм Саду. Ту смп крпз видеп презентацију, излагаоем прпизвпда из 
ппгпна наще задруге кап и едукативним радипницама презентпвали рад ушенишке задруге наще 
щкпле. 

Кап пример дпбре праксе, рад ушенишке задруге „Заједнп“ нащап се у званишнпм Впдишу за 
рад ушенишких задруга . 

У Педагпщкпм прегледу изащап је текст п раду  наще задруге, кап дпбар пример прганизације 
и функципнисаоа. 

У тпку пве щкплске гпдине изащап је нпви закпн п прганизацији ушенишких задруга, па је наща 
задруга у прпцесу регистрације, репрганизације и прилагпђаваоа рада на нпви систем 
функципнисаоа. 

Задруга има вищегпдищоу сарадоу са друщтвенпм заједницпм, лпкалнпм сампуправпм, 
кпмпанијпм „Гпмекс“, кпмпанијпм „Персу“, прганизацијпм „Зреппк“, прганизацијпм „Хенди сппрт“, 
„ЗР БИЗНЕТ“, КК „Петрпвград“, удружеоем ппвртара и дистрибутивним центрпм „Царска бащта“, 
Ппљппривреднпм станицпм, Ппљппривреднпм щкплпм , „Прппет рисајлинг дпп“ , „Дпкса флпвер“-
пм. 

Ппљппривредни ппгпн има ппдрщку, ппмпћ и сарадоу у пбради земљищта кап и за рад у 
пластеницима из лпкалне заједнице прекп партнера – сарадника. 

Ушенишка задруга „Заједнп“ функципнище крпз щест ппгпна: 
- Крпјашки ппгпн  
- Ппгпн за  прпизвпдоу и прераду хране 
- Ппгпн пбрада метала 
- Ппљппривредни ппгпн 
- Ппгпн практишан рад  
- Ппгпн рециклажа секундарне сирпвине 

 
Извещтај ппгпна ушенишке задруге за крај щкплске 2018/2019. гпдине : 

 
ППЉППРИВРЕДНИ  ППГПН  

 

Ппљппривредни ппгпн је пд септембра месеца ушествпвап у уређеоу двприщнпг прпстпра 
„Наще прише“ кап и у припреми пластеника за наредне активнпсти . 
Ппшеткпм нпвембра месеца дпгпвпрена је сарадоа из редпва лпкалне заједнице, са партнерпм –
сарадникпм у вези рада у пластеницима, кпја је пдмах и реализпвана садопм салате. 

Салата је пласирана кплегама у щкпли, а ушеници су у пар наврата са сарадникпм салату 
прпдавали на градскпј пијаци. Ушеници су салату нпсили кући, а припремали смп је и у щкпли кап 
дадатак уз рушак . 

Накпн скидаоа салате из пластеника, ппшела је припрема земљищта (ђубреое и 
култивираое) за наредне угпвпрене активнпсти. Ђубривп, прве класе дпбили смп из редпва лпкалне 
заједнице. 



страна 94 

 

Сарадоа са ппљппривреднпм щкплпм је настављена и пве гпдине, а пгледала у 
саветпдавнпм раду, ппмпћи у механизацији, презиваоу впћа кап и садои шетири нпве саднице 
јабука.  

Сарадоа са Ппљппривреднпм станицпм је такпђе пстварена, крпз саветпдавни рад п 
пдржаваоу впћоака, кап и дпзираоу и даваоу препарата за негу впћа. 

Пве гпдине брали смп вищое, малине  и кајсије из нащег впћоака. 
Презали смп лаванду, правили букетиће и спремали је за сущеое и прављеое мирисних 

кесица. 
07.03.2019.гпдине на Сајму пбразпваоа у Нпвпм Саду презентпвали смп рад ппгпна путем 

флајера кпји је направип Радищић Владимир, видеп презентацију , фптпграфије и едукативне 
радипнице. 

Шланпви ппгпна су били активни тпкпм шитаве гпдине, какп у пдржаваоу и улепщаваоу 
двприщнпг прпстпра декпративним биљем, кпщеоем трав, негпваоем впћоака, лаванди, такп и 
радпм у пластеницима . 
 
 

ППГПН  ПРАКТИЧАН  РАД 
 

14.09.2018. гпдине –Урадили смп 150 ппклпна за пптребе прганизације „ЗР БИЗНЕТ“ 
20.09.2018./21.09.2018. гпдине – Двпдневна излпба на манифестацији „ЗР БИЗНЕТ“ 
29.09.2018.гпдине – Прпдајна излпжба у Авив парку  
Пктпбра месеца направили смп декпрацију за кпмпанију „Гпмекс“ –Јесеои кутак  
Пд ппшетка нпвембра месеца ушеници и наставници кпји су активни у ппгпну, ппшели су са 
прикупљаоем материјала, планираоем и израдпм нпвпгпдищоих украса и декпрација. 
14.11.2018.гпдине – Јесеоа прпдајна излпжба  
06.12.2018.гпдина – Прпдајна излпжба на Инклузивним играма 
12.12.2018.гпдине – Прпдајна излпжба у щкпли 
20.12.2018.гпдине – „Нпвпгпдищои базар“ у Нпвпм Саду, прпдајна излпжба  
                                   – Нпвпгпдищоа излпжба у ПЩ „Ђура Јакщић“ 
21.12.2018.гпдине – Нпвпгпдищои ващар у ПЩ „П.П.Оегпщ“ 
Шланпви ппгпна су урадили нпвпгпдищоу декпрацију за щкплску збпрницу и щкплски хпл . 
18.01.2019.гпдине – Урађенп 150 украсних кутијица за прганизацију „ЗРЕППК“ 
21.01.2019.гпдине – Презентација радпва на гпдищопј скупщтини прганизације 
                                   „ЗРЕППК“ 
                                   - Презентација радпва на прпмпцији Наципналнпг мпдела дуалнпг и  
                                     предузетнишкпг пбразпваоа 
05.03./06.03.2019.гпдине – Псмпмартпвски ващар 
07.03.2019.гпдине – Презентација прпизвпда и рада ппгпна на Сајму пбразпваоа 
05.04.2019.гпдине – Урађени су ппклпни за гпсте „Петрпвград купа“ 
06.04./16.04.2019.гпдине – Ушещће на манифестацији „Буђеое прплећа“ 
09.05.2019.гпдине – Излпжба ппвпдпм прпславе Дана щкпле 
10.05.2019.гпдине – Ушещће на манифестацији „Еврппскп селп“ 
11.06.2019.гпдине – Ушещће на манифестацији „Мајски кптлић“ –декпрација 
14.06.2019.гпдине – Урадили смп 300 декпративних предмета кпмпанији „Гпмекс“ 
14.06./20.06.2019. – Израда декпрације за прпславу матуре у щкпли 
17.06.2019.гпдине – Прављеое декпративних букетића пд лаванде 
 
 

ППГПН  ПБРАДА  МЕТАЛА 
 

У тпку щкплске гпдине ппгпн је пружап ппдрщку у пдржаваоу алата и раднпг материјала у 
щкпли и прпстпру „Наще прише“. 
Шланпви ппгпна узели су ушещће у припреми щкплских манифестација крпз технишку ппдрщку, 
пружаоу ппмпћи у изради щкплскпг инвентара, ппстављаоу платна на кпщаркащкпм терену, изради 
рещетки за щахт и бетпнираоу истпг. Ушествпвали смп у изради инвентара за Бип бащту прављеоу и 
ппстављаоу држаша за цветну декпрацију. 
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ППГПН ЗА ПРПИЗВПДОУ И ПРЕРАДУ ХРАНЕ 
 

Пве щкплске гпдине 2018/2019.гпдине сектпр за прпизвпдоу хране је дап свпј дппринпс у 
реализацији ппслужеоа средопщкплаца при прпслави нпвпгпдищое журке кпја је била пдржана у 
децембру 2018.гпдине. 

Такпђе при дпдели нпвпгпдищоих пакетића за децу заппслених у ПСЩ „9.мај“. 
У реализацији манифестације „Еврппскп селп“, сектпр је ушествпвап у изради 

карактеристишних јела за изабрану земљу. 
Кап и дп сада пвај ппгпн ће дати максимум залагаоа и ентузијазма, какп би се све прпграмске 

активнпсти прптекле на најбпљи мпгући нашин на задпвпљствп свих нас и у нареднпј щкплскпј 
гпдини. 
 

КРПЈАЧКИ ППГПН 
 

Прпдајни ващари 
Септембар 2018: Трка за срећније детиоствп ( Авив Зреоанин ) 
Нпвембар 2018:  Jесеои ващар ( Центар ) 
Децембар 2018: Игре без граница ( Кристална двпрана) 
Децембар 2018: Нпвпгпдищои ващар ( Збпрница щкпле ) 
Децембар 2018: Нпвпгпдищоа прпдаја ( Ппкрајинска влада Нпви Сад ) 
Март 2019: Псмпмартпвски ващар (Центар) 
Април 2019: Ускрщои ващар-Буђеое прплећа (Центар) 
Мај 2019: Прпслава дана щкпле (декпрација стплпва и прпдајни ващар) 
 

Услуге крпјашке радипнице 
Децембар 2018: – израда јастушића за хуманитарну прпдајну излпжбу у щкпли „Вук Карачић“  
(Захвалница ушесницима) 
Ппправке, услуге щивеоа, пеглаоа 
 

Ппрема крпјашке радипнице 
Сређиваое и уређеое раднпг прпстпра (крешеое, сређиваое..) 
Збпг ппплаве у сутерену щкпле, крпјашка радипница је измещтена у инфпрматишки кабинет и у јуну 
месецу се щаљу мплбе за дпнацијпм ради санације ппда и зидпва. 
 
 

ППГПН РЕЦИКЛАЖА СЕКУНДАРНЕ СИРПВИНЕ 
 

И пву щкплску гпдину ппгпн је заппшеп прпверпм свих пунктпва за рециклажу. Шланпви нащег 
тима су се трудили да ушенике и наставнике укљуше у активнп прикупљаое хартије и пет-амбалаже и 
такп ушествују у пшуваоу живптне средине. 

Тим је ппремип сваку ушипницу плавим чакпвима у кпје су ушеници прикупљали хартију и на 
свакпм спрату щкпле се налазе пбележене пластишне кутије за прикупљаое хартије и пет-амбалаже. 
Пд пве гпдине прикупљамп и лименке, а прикупљаое стакла је пдлпженп дпк се не сагледају све 
мере безбеднпсти. Набавка пластишних кутија за Нащу пришу ће се реализпвати наредне щкплске 
гпдине. 

Нащ ппгпн је у щкпли бип нпсилац активнпсти Прпграма „За шистије и зеленије щкпле у 
Впјвпдини“. Пснпвали смп „Екп тим“ у шији састав су ущли ушеници нижих и вищих разреда и 
наставници кпји су се пријавили за рад у тиму. Тим је направип План кпји је усвпјен на Наставнишкпм 
већу. Пд пктпбра дп краја маја спрпвели смп низ планираних активнпсти,  дружили се,  ушили п 
защтити живптне средине, радили у пластенику, пбележили знашајне екплпщке датуме, пзелеоавали 
пкплину... У пквиру Прпграма, а у дпгпвпру са пткупљивашем рециклажнпг материјала, израђени су 
метални нпсаши чамбп-врећа, какп би ушеницима плакщали пражоеое кутија. Иакп смп имали 
пптещкпћа у реализацији активнпсти услед лпщих временских прилика прплетпс, успещнп смп 
прпщли Прпграм и награђени смп пд стране Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику, 
демпграфију и равнпправнпст пплпва једнпдневним излетпм у Пдмаралищте Багремара – Башка 
Паланка, кпји ће бити реализпван у септембру. Извещтај п нащем ушещћу у Прпграму „За шистије и 
зеленије щкпле у Впјвпдини“ биће представљен на Наставнишкпм већу. 
Пве гпдине  смп  прикупили   рекпрдних 790 кг хартије, 136 кг ПЕТ амбалаже и 12 кг лименки. Већ 
планирамп активнпсти за наредну щкплску гпдину. Шувајмп прирпду! 
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4. ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА ПРПФЕСИПНАЛНУ ПРИЈЕНТАЦИЈУ 
 

Стални шланпви тима су: 
          1. Даркп Јпоев - психплпг                                       
          2. Владимир Радищић - ппмпћник директпра  
          3. Дущица Булпв -Рптариу – ппмпћник директпра за средоу щкплу                           
          4. Аникa Мелеги – ппмпћник директпра за пснпвну щкплу            
          5. Ержебет Шипак – спцијални радник         
          6. Александар Цвејанпв – медицински технишар                                    
          7.Раду Драган-представник ушенишкпг парламента 
          8.Самплпвац Зприца-представник рпдитеља 
          9.Трбпјевић Кпстић Плгица-представник јединице лпкалне сампуправе 
 
       Пстали шланпви тима су разредне старещине седмих и псмих разреда пснпвне щкпле: 
          10. Петкпвић Мирјана 
          11.Ристић Рптариу Даниела 
          12.Радищић Светлана 
          13.Клисура Светлана 
          14.Манпјлпвић Предраг 
          15.Марић Светлана 
 
     Тим за прпфесипналну пријентацију је у тпку щкплске 2018/2019. гпдине пдржап шетири 
састанка.  

На првпм састанку је за кппрдинатпра Тима за щкплску 2018/2019. гпдину изабрана Шипак 
Ержебет. 

Дневни ред састанака је пратип активнпсти предвиђене планпм рада тима. Активнпстима су 
били пбухваћени ушеници вищих разреда пснпвне щкпле, ппсебнп ушеници псмих разреда, кап и 
ушеници средое щкпле, ппсебнп прве гпдине средоег пбразпваоа.  
    Ппщтп пд пве щкплске гпдине нема вище припремних разреда средое щкпле, ушеници су се 
пдмах уписивали на изабрана занимаоа у прву гпдину средое щкпле. Тпкпм целе щкплске гпдине 
пбраћала се велика пажоа на оихпв напредак и пружана је ппдрщка где је тп билп пптребнп. 

Са рпдитељима ушеника псмих разреда пбављен је индивидуални разгпвпр, у циљу 
изналажеоа најппвпљнијег предлпга за даље щкплпваое ушеника према оихпвим мпгућнпстима и 
интереспваоима.  

Са циљем да се инфпрмищу ушеници п мпгућнпстима уписа у нащу щкплу, кпнтактиране су 
све пснпвне щкпле наще ппщтине, кап и  пстале пснпвне щкпле Средое-банатскпг пкруга. Тамп где је 
билп заинтереспваних за упис у нащу щкплу, кплега Радищић Владимир је израдип флајере-
инфпрматпре п занимаоима кпји су ппдељени щкплама, пбављен је велики брпј телефпнских 
разгпвпра са рпдитељимљ, наставницима, директприма других щкпла. Некпликп ушеника из других 
щкпла су дплазили на инфпрмативни разгпвпр у нащу щкплу са свпјим рпдитељима у вези уписа и 
услпва щкплпваоа.  Пдржан је рпдитељски састанак у Нпвпм Милпщеву. Кплеге су биле вепма 
ангажпване, кап и спцијални радник щкпле. 

Заједнп са здравственим радницима прганизпвани су лекарски прегледи за ушенике псмих 
разреда (10 ушеника) кап и упућиваое на Интерреспрну кпмисију пних ушеника, кпји желе да наставе 
щкплпваое у средопј щкпли.  Једна ушеница ће прећи у „Нащу пришу“ следеће щкплске гпдине, 5 
ушеника неће наставити щкплпваое, а један ушеник је упућен у щкплу за ушенике са пщтећеним 
видпм у Земун.  

Кпнтинуиранп је рађенп на маркетингу и прпмпвисаоу щкпле, а ппсебнп на прпмпвисаоу 
занимаоа кпја се изушавају у средоем пбразпваоу путем флајера-инфпрматпра, телефпнских  
 У тпку гпдине, щкпла је реализпвала задатке прпфесипналне пријентације крпз све пблике 
пбразпвнп-васпитнпг рада, а ппсебнп у пквиру редпвнпг наставнпг прпцеса, слпбпдних активнпсти и 
пдељеоских заједница. Какп псппспбљаваое ушеника за дпнпщеое реалних и зрелих пдлука п 
избпру занимаоа захтева дужи кпнтинуирани и систематски рад, прпфесипнална пријентација се 
плански и систематски пдвијала у пснпвнпј, кап и средопј щкпли. 
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Пснпвни нпсипци реализације прпграмских задатака прпфесипналне пријентације су били: 
Тим за прпфесипналну пријентацију, Кпмисија за прпцену ушеника псмих разреда,  щкплски психплпг, 
спцијални радник, разредне старещине, предметни наставници. Пстали ушесници у раду на 
прпфесипналнпј пријентацији су били:  директпр, ппмпћници директпра, реедукатпр психпмптприке, 
лпгппед, спматппед, пдељеоска већа, наставнишкп веће, струшна већа, прганизације ушеника уз 
ппвременп укљушиваое рпдитеља.  

 

РЕАЛИЗПВАНЕ 
АКТИВНПСТИ 

ПБЛИК РАДА 
НПСИПЦИ И 
САРАДНИЦИ 

ВРЕМЕ 
РАДА 

НАЧИН 
ПРАЋЕОА 

Сагледаваое  
психпмптпрнпг 
функципнисаоа 

ушеника 

Прпцена 

Психплпг 
Реедукатпр 

психпмптприке 
Лпгппед 

Наставници кпрективнп-
превентивних вежби 

Спцијални радник 

Септембар 
Нпвембар 

Мај 
Јун 

Анализа дпбијених 
резултата 
прпцене 

Ппдстицаое  развпја 
и    бпгаћеое 

сензпмптпрних и 
психпмптпрних 

искустава ушеника 

Пблици рада на 
наставним шаспвима 
групне лпгппедске и 
ппщте реедукативне 

вежбе 
психпмптприке 

Наставници , 
Струшни сарадници 

Тпкпм 
наставне 
гпдине 

Пцеоиваое, 
Ретестираое, 
Такмишеое 

Практишнп ушещће 
ушеника у пдржаваоу 

щкплскпг прпстпра 

Практишан рад у 
пквиру ДКР 

Пдељеоске 
Старещине 

Тпкпм 
наставне 
гпдине 

Анализа ппстигнутих 
резултата и 
такмишеоа 

Фпрмираое 
хигијенских и ппщтих 

радних навика 

Пблици рада 
на наставним 

шаспвима и 
практишни рад 

Пдељеоске   старещине, 
Спцијални 

радник, 
Здравствени радник 

Тпкпм 
наставне 
гпдине 

Анализа ппстигнутих 
резултата и 
такмишеоа 

Ппсете устанпвама 
Практишан рад 

у пквиру прирпде и 
друщтва 

Пдељеоске 
старещине и 

Ушитељи 

Тпкпм 
наставне 
гпдине 

Анализа ппстигнутих 
резултата 

Пружаое ппмпћи 
рпдитељима у 

развијаоу 
хигијенских и радних 
навика кпд ушеника 

Индивидуални и 
групни саветпдавни 

рад 

Ушитељи , 
Струшни сарадници 

Тпкпм 
наставне 
гпдине 

Терапијски дневник 
рада 

Развијаое ппсебних 
вещтина 

Практишна 
активнпст у пквиру 
(секција, прирпде) 

Ушитељи, 
Струшни сарадници, 

Рукпвпдипци струшних 
Актива 

Тпкпм 
наставне 
гпдине 

Такмишеое и анализа 
рада секција 

 
 
4.1. Реализпване активнпсти прпфесипналне пријентације у петпм и щестпм разреду  

 

РЕАЛИЗПВАНЕ 
АКТИВНПСТИ 

ПБЛИК РАДА 
НПСИПЦИ И 
САРАДНИЦИ 

ВРЕМЕ 
РАДА 

НАЧИН 
ПРАЋЕОА 

Сагледаваое 
напредпваоа у психп-

физишкпм развпју 
ушеника 

Психплпщка 
прпцена 

Психплпг, 
Реедукатпр психпмптприке, 

Лпгппед, 
Спцијални радник, 

Специјални педагпг, 
Наставници 

кпрективнп-превентивних 
вежби 

Мај 
Јун 

Анализа 
ппстигнутих 

резултата 
дијагнпстике 

Садржај рада у пквиру 
наставе технишкпг 

пбразпваоа 

Практишан рад 
и пстали 

пблици рада 
Наставник ТП 

Тпкпм 
наставне 
гпдине 

Пцеоиваое и 
такмишеое 
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Практишнп ушещће 
ушеника у пдржаваоу 

щкплске средине 

Практишан рад 
у пквиру ДКР 

Пдељеоске 
старещине и Екплпщка 

секција 

Тпкпм 
наставне 
гпдине 

Анализа 
ппстигнутих 
резултата и 
такмишеое 

Мпје будуће занимаое Филмпви 
Щкплски психплпг, 

Библиптекар, 
Пдељеоске старещине 

Децембар Разгпвпр 

Ппсете разним 
устанпвама и 

уппзнаваое града и 
пкплине 

Тематске 
излпжбе, 

ппзприщте, 
ппсете 

Наставници ТП, Наставници 
ликпвне културе, 

Наставници 
музишке културе, 

Наставници прирпде и 
друщтва и Екплпщка секција 

Тпкпм 
наставне 
гпдине 

Анализа 
ппстигнутих 

резултата 

Садржаји на развијаоу 
ппсебних вещтина 

Практишна 
активнпст у 

прганизпванпј 
групи ушеника 

Рукпвпдипци слпбпдних 
активнпсти 

Тпкпм 
наставне 
гпдине 

Такмишеое и 
анализа рада 

секција 

 
 
4.2.  Реализпване активнпсти прпфесипналне пријентације у седмпм и псмпм разреду 
 

РЕАЛИЗПВАНЕ 
АКТИВНПСТИ 

ПБЛИК РАДА 
НПСИПЦИ И 
САРАДНИЦИ 

ВРЕМЕ 
РАДА 

НАЧИН 
ПРАЋЕОА 

Сагледаваое 
психпфизишкпг 

функципнисаоа 
ушеника 

Дијагнпстика 

Психплпг, Реедукатпр 
психпмптприке, 

Лпгппед, 
Наставници кпрективнп-

превентивних вежби, Пдељеоске 
старещине 

Септембар 
Децембар 

Анализа 
ппстигнутих 

резултата у пквиру 
примене 

струшне прпцене 

Ппщте 
инфпрмације п 

ппдрушјима рада 

Групни рад, 
дискусипни 
разгпвпри и 

предлпзи 

Пдељеоске 
Старещине 

Пктпбар 
Анализа успеха 

ушеника 

Фактпри 
прпфесипналнпг 

ппредељеоа 
Предаваое Психплпг Нпвембар 

Предаваое 
Разгпвпри 

Приказиваое 
филмскпг 

материјала п 
занимаоима 

Групни рад 
Наставници ТП, Пдељеоске 

старещине, Психплпг, 
Библиптекар 

Децембар Анкета 

Испитиваое 
интереспваоа 
ушеника псмих 

разреда 

Анкета 

Психплпг, 
Спцијални радник, 

Пдељеоске 
Старещине 

Јануар 
Анализа садржаја 

анкете 

Прганизпванп 
испитиваое 

ушеника псмих 
разреда пд стране 
Кпмисије за избпр  

занимаоа 

Специфишне 
метпде 
шланпва 
кпмисије 

Спцијални радник, Психплпг, 
Педагпг, 

Дефектплпзи у сарадои 
са Кпмисијпм за разврставаое, 

Службпм за заппщљаваое и 
Медицинпм рада 

Јануар 
Фебруар 

Сагледаваое 
укупних ппказатеља 

свих испитиваоа 

Прпфесипналнп 
инфпрмисаое 

рпдитеља   
ушеника псмих 
разреда „Дан 

птвпрених врата’’ 

Предаваое, 
Индивидуалнп 

саветпваое 

Пдељеоске старещине, 
Психплпг, 

Спцијални радник 

Фебруар 
Јун 

Сагледаваое 
укупних ппказатеља 

свих испитиваоа 
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Прганизпваое и 
уписиваое 

ушеника у средое 
пбразпваое 

Анкета 
Пријава 

Наставници и Кппрдинатпр 
практишне наставе 

Јун 
Август 

Увид у ппстпјећу 
дпкументацију  

везану за целпкупнп 
щкплпваое 

Пбилазак 
предузећа 

Ппсете 
Наставници Т.П. 

Пдељеоске старещине Тпкпм 
наставне 
гпдине 

Уппзнаваое 
са мпгућнпстима 

Сајам Занатства Ппсете 
Пдељеоске старещине, 

Наставници Т.П. 
Уппзнаваое 

са мпгућнпстима 

 
 
4.3.  Реализпване активнпсти прпфесипналне пријентације у средопј щкпли 
 

РЕАЛИЗПВАНЕ 
АКТИВНПСТИ 

ПБЛИК РАДА 
НПСИПЦИ И 
САРАДНИЦИ 

ВРЕМЕ РАДА НАЧИН ПРАЋЕОА 

Прпцена 
психпфизишкпг 
статуса ушеника 

припремне гпдине 

Дијагнпстишке 
технике 

Психплпг, Наставници 
кпрективнп-превентивних 
вежби,  Спцијални радник 

Септембар 
Пктпбар 

Анализа ппстигнутих 
резултата у пквиру 
примене струшне 

прпцене 

Ппщте инфпрмације 
п ппдрушјима рада  

( за ушенике и 
рпдитеље) 

Групни рад, 
Дискусипни 
разгпвпри и 

предлпзи 

Пдељеоске старещине 
Септембар 

Пктпбар 
Анализа успеха 

ушеника 

Фактпри 
прпфесипналнпг 

ппредељеоа 
Предаваое 

Психплпг 
Пдељеоске старещине 

Пктпбар 
Разгпвпри , анкета, 

Извещтаји 

Припрема текста за 
ппстпјећи видеп 

материјал п 
занимаоима 

Анализа 
филмскпг 

материјала, 
пптреба и 

мпгућнпсти 
ушеника 

Данилп Ппппвић 
Пдељеоске 
Старещине 

Септембар 
 

Увид у писани 
материјал 

Приказиваое 
филмскпг 

материјала п 
занимаоима 

Групни рад 

Наставници практишне 
наставе, Пдељеоске 
старещине, Психплпг, 

Библиптекар 

Пктпбар Анкета 

Испитиваое 
прпфесипналне 

инфпрмисанпсти 
ушеника 

Анкета 
Психплпг , 

Пдељеоске старещине 
Септембар 

Анализа садржаја 
Анкете 

Прпфесипналнп 
инфпрмисаое 

рпдитеља ушеника 
припремне гпдине 

„ Дан птвпрених 
врата’’ 

Рпдитељски 
састанак, 

предаваое, 
Индивидуалнп 
саветпваое , 
кпнсултације 

Психплпг, Спцијални 
радник, 

Кппрдинатпр практишне 
наставе, Пдељеоске 

старещине 

Нпвембар 
Сагледава-ое 

укупних ппказатеља 
свих испитиваоа 

Прпфесипнална 
селекција-даваое 

предлпга п 
струшнпм 

псппспбљаваоу 
ушеника 

Анализа укупних 
ппдатака 

дпбијених 
ппсервацијпм и 

прпценпм 

Пдељенске старещине, 
Наставници 

практишне наставе, 
Психплпг, Спцијални 

радник, 
Специјални педагпг, 

Дефектплпг 

Децембар 
Сагледава-ое 

укупних ппказатеља 
свих испитиваоа 

Прганизпваое и 
реализација 

лекарских прегледа 

Метпде шланпва 
кпмисије 

Здравствени радник 
Спцијални радник 

Нпвембар 
Налази лекарске 

кпмисије 

Ппсета радних 
прганизација 

Практишан рад 
Наставници практишне 

наставе 
Пдељеоске старещине 

Тпкпм наставне 
гпдине 

Анализа ппстигнутих 
Резултата 



страна 100 

 

Сајам занатства Ппсете 

Пдељеоске 
старещине, 

Кппрдинатпр практишне 
наставе 

Септембар 
Пктпбар 

Уппзнаваое 
са 

мпгућнпс-тима 

Прганизпване 
активнпсти за 

ушенике 
припремнпг 

разреда 
-ппсета разним 

устанпвама 
и уппзнаваое 

града и пкплине 

Ппсете 
тематске 
излпжбе, 

ппзприщта, 

Пдељеоске старещине, 
Реедукатпр 

психпмптприке, 
Специјални педагпг, 

Наставници Т.П. 

Септембар 
Разгпвпр 
Анализа 

Прганизпване 
активнпсти за 

ушенике 
припремнпг 

разреда 
-развијаое 

ппсебних вещтина 

Практишна 
активнпст у 

прганизпванпј 
групи ушеника 

Рукпвпдипци слпбпдних 
активнпсти 

Тпкпм наставне 
гпдине 

Такмишеоа 
Анализа ппстигнутих 

резултата 

 

 

5. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНП ВПЂЕОЕ И САВЕТПВАОЕ 

  Тим за каријернп впђеое и саветпваое саставља план рада у септембру. 
Тим је испланирап рад пп месецима за щкплску 2018/2019. гпдину: 
Септембар – састављаое плана рада 
Пктпбар – радипница каријернп впђеое 
Нпвембар – радипница каријернп саветпваое 
Фебруар – радипница вплпнтираое 
Април – радипница састављаое CV 
Мај – ппсета наципналнпј служби заппщљаваоа 
Јун – евплуација реализације прпграма каријернп впђеое и саветпваое. 

 

Тим сашиоавају: Дущан Милпщевић- кпoрдинатпр тима, Рајка Шекрчин, Маријана Кпјишић 
Даљевић, Катарина Ралић, Данијела Тпдпрпв. 
 
 

6. ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 

За праћеое реализације Прпграма здравственпг васпитаоа задужени су били здравствени 
радници щкпле. Пни су сарађивали са свим заппсленим радницима у нащпј устанпви кап и са 
Завпдпм за защтиту здравља – Зреоанин и инфпрмисали заппслене п нпвинама знашајним за 
унапређеое здравствене културе ушеника. 

Реализација здравственпг васпитаоа је пстварена на пснпву циљева и задатака утврђених и 
планираних РПЩ-пм  кап и претхпдне анализе ппстпјећег стаоа и утврђених пптреба:  

- Да ушеници пвладају пснпвним знаоима, вещтинама, ставпвима и вреднпстима из пбласти 
здравственпг васпитаоа, крпз ушеое заснпванп на искуству. 

- Ушеое ппдразумева превпђеое пнпга щтп ушеници знају п здрављу у жељени нашин 
ппнащаоа, уз преппзнаваое правих живптних вреднпсти и ппдстицаое пптималнпг развпја 
лишнпсти. 

- Развијаое психишки и физишки здраве лишнпсти, пдгпвпрне према сппственпм здрављу. 
- Ствараое ппзитивнпг пднпса и мптивације за здрав нашин живљеоа. 
- Васпитаое ушеника за рад и живпт у здравпј средини. 
- Стицаое знаоа, умеоа, ставпва и вреднпсти у циљу пшуваоа и унапређиваоа здравља. 
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- Ппдстицаое сазнаоа п себи, свпм телу и сппственим сппспбнпстима. 
- Развијаое психишких и мптпрних сппспбнпсти у  складу са индивидуалним 

карактеристикама. 
- Мптивисаое и псппспбљаваое ушеника да буду активни ушесници у пшуваоу свпг здравља. 
- Развијаое навика кпд ушеника за пшуваое и негпваое свпје пкплине. 
- Развијаое пдгпвпрнпг пднпса према себи и другима. 
- Укљушиваое ппрпдице на плану прпмпвисаоа здравља и усвајаоа здравпг нашина живпта. 
- Развијаое међуспбнпг ппщтпваоа, ппвереоа, искренпсти, уважаваоа лишнпсти, једнакпсти 

и птвпрене кпмуникације. 
- Усвајаое и прихватаое ппзитивних и сузбијаое негативних пблика ппнащаоа знашајних за 

пшуваое здравља. 
- Уппзнаваое са најпснпвнијим елементима здравпг нашина живпта. 
- Уппзнаваое са прптективним фактприма за здравље, кап щтп су физишка активнпст и 

бправак у прирпди. 
- Фпрмираое жеље да ушеник уппзна свпје телп. 
- Стицаое знаоа и вещтина из пбласти кплективне и лишне хигијене. 
- Уппзнаваое са правилнпм исхранпм. 
- Уппзнаваое са щтетним ефектима ппједних супстанци са акцентпм на щтетне ефекте дувана 

и алкпхпла. 
- Уппзнаваое са пптребпм усклађиваоа времена за игру рад и пдмпр. 
- Уппзнаваое са најшещћим ситуацијама у кпјима ушеник мпже да се ппвреди. 

 

РАЗРЕД 
РЕАЛИЗПВАНЕ 
АКТИВНПСТИ 

МЕСЕЦ 
МЕТПДЕ И 

ПБЛИЦИ РАДА 
РЕАЛИЗАТПРИ САРАДНИЦИ 

I- IV 
Ппдстицаое сазнаоа п 

себи 
IX-X 

Кпрективни 
прпграм, писаое 

„сппменара 
другарства“, 
психплпщке 
радипнице 

Психплпг, 
специјални 

педагпг,лпгппед, 
реедукатпр, 
пдељеоски 
старещина 

Пстали 
наставници и 
сарадници, 
Рпдитељи 

V – VIII 
Свест п слишнпстима и 

разликама нащих 
псећаоа 

тпкпм 
гпдине 

Индивидуалне и 
групне 

лпгппедске и 
психпмптпрне 

вежбе, 
психплпщке 
радипнице 

Психплпг, 
педагпг, 

наставници 
индивидуалне 

наставе 

Пдељеоске 
старещине, 

пстали 
наставници 

Пщ 
Сщ 

Утврђиваое брпја 
ушеника са стаоем 

пптреба за ппјашанпм 
хигијенпм у щкпли 

IX-X 
I- II 

Ппсервација, 
интервју, скале 

прпцене, преглед 
хигијене 

Снежана Нан 
Александар 

Цвејанпв 

Пдељеоске 
старещине, 
наставници, 

струшни 
сарадници 

Пщ 
Сщ 

Спрпвпђеое 
устанпвљених прпцедура 
предвиђених РПЩ-пм за 
спрпвпђеое хигијене у 

щкпли 

Тпкпм 
гпдине 

Ппсервација, 
интервју, скале 

прпцене, преглед 
хигијене 

Директпр, 
ппмпћници 
директпра, 
спцијални 

радник, 
психплпг, 
педагпг, 

медицински 
технишар, 

пдељеоски 
старещина 

пстали 
наставници, 
рпдитељи 

радници на 
пдржаваоу 

хигијене 
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РАЗРЕД 
РЕАЛИЗПВАНЕ 
АКТИВНПСТИ 

МЕСЕЦ 
МЕТПДЕ И 

ПБЛИЦИ РАДА 
РЕАЛИЗАТПРИ САРАДНИЦИ 

I – IV Преппзнаваое псећаоа 
тпкпм 
гпдине 

Индивидуалне и 
групне 

лпгппедске и 
психпмптпрне 

вежбе, 
психплпщке 
радипнице 

Психплпг, 
педагпг, 

наставници 
индивидуалне 

наставе 

психплпг, 
педагпг, 

наставници 
индивидуалне 

наставе 

ПЩ 
СЩ 

Евидентираое прпмена у 
развпју 

тпкпм 
гпдине 

Дефектплпщка и 
психплпщка 

прпцена, прпцена 
знаоа 

Струшна служба, 
наставници 

индивидуалне и 
предметне 

наставе 

Здравствени 
радник, 

педијатри, 
лекари 

специјалиста 

ПЩ 
СЩ 

Хигијена зуба и усне 
Дупље 

тпкпм 
гпдине 

предаваоа , 
здравствени 

прегледи, 
демпнстрација 

Здравствени 
радник 

Пдељеоске 
старещине 

I – IV 

Фпрмираое навика 
правилне исхране, 

сампппслуживаоа и 
кприщћеоа санитарних 

швпрпва 

Првп 
пплугпдищ

те 

Ппсервација и 
инструкција 

Васпиташи и 
пдељеоске стар. 

Здравствени 
радник, 

Куварице 

I –VIII 
Развијаое лишне 

пдгпвпрнпсти за бригу п 
телу 

Тпкпм 
гпдине 

Ппсервација и 
инструкције, 
предаваоа 

Пдељеоске 
старещине, 

здравствени 
радник и  

спматппед 

Пстали шланпви 
Кплектива 

I –VIII 
Психпмптпрна 

Прганизпванпст 
Тпкпм 
гпдине 

Кпрективнп  – 
превентивне 

вежбе 

Реедукатпр, 
спматппед 

Пстали шланпви 
Кплектива 

I –VIII Щта је здравп ппнащаое 
Тпкпм 
гпдине 

Предаваоа, 
инструкције, 

прегледи 

Здравствени 
радник 

Педијатри , 
неурппсихијатар, 

Стпматплпзиi 

ПЩ 
СЩ 

Правилнп кприщћеое 
услуга  здравствених  

служби 

Тпкпм 
гпдине 

Предаваоа, 
инструкције 

Пдељеоске 
старещине, 

здравствени 
радники 

Спцијални 
радник 

I –VIII 
Безбеднп кретаое у  

сапбраћају 
Тпкпм 
гпдине 

Предаваоа, 
инструкције 

васпиташи, 
пдељеоске  
старещине, 

наставник TO. и 
практишне 

наставе 

Радници 
МУП-а 

ПЩ 
СЩ 

Савладаваое  
кпнфликата 

Тпкпм 
гпдине 

Радипнице, 
разгпвпри 

Тим за защтиту 
деце пд насиља 

Струшна служба, 
пдељеоске 
старещине 

ПЩ 
СЩ 

Перцепција 
индивидуалних разлика 

међу пплпвима 

Тпкпм 
гпдине 

Разгпвпри, 
радипнице 

Пдељеоске 
старещине, 
психплпг, 
педагпг, 

здравствени 
радник 

Струшна служба, 
пдељеоске 
старещине 

ПЩ 
СЩ 

 

Знати какп сашувати  
здраву пкплину 

Тпкпм 
гпдине 

Предаваоа, 
разгпвпри, 
радипнице 

Пдељеоске 
старещине,  

рукпвпдипци 
екплпщке 

секције 

Сви шланпви 
кплектива 
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РАЗРЕД 
РЕАЛИЗПВАНЕ 
АКТИВНПСТИ 

МЕСЕЦ 
МЕТПДЕ И 

ПБЛИЦИ РАДА 
РЕАЛИЗАТПРИ САРАДНИЦИ 

ПЩ 
СЩ 

Злпупптрба психпакти- 
вних супстанци 

XI 
V 

Предаваоа 
разгпвпри 

филм 
радипнице 

Пдељеоске 
старещине 

Специјални 
педагпг, 

психплпг, 
здравствени 

радник 

СЩ 
Защтита пд нежељене 

труднпће 
тпкпм 
гпдине 

Предаваоа 
разгпвпри 
радипнице 

Здравствени 
радници 

специјални 
педагпг 

психплпг 

саветпвалищте 
за младе 

ПЩ 
СЩ 

Щта је насилнищтвп 
тпкпм 
гпдине 

предаваоа 
разгпвпри 

филм 
радипнице 

Пдељеоске 
Старещине, 
специјални  

педагпг, 
психплпг 

Тим „Мпја 
щкпла, щкпла 
без насиља“ 

МУП, НВП 

ПЩ 
СЩ 

Ппјам рпдне 
равнпправнпсти 

V 
VI 

предаваоа 
радипнице 

Специјални 
педагпг 

психплпг 

пдељеоске 
старещине 

ПЩ 
СЩ 

Семинар „Сашувајмп 
здравље“ 

септембар 
Предаваоа 
разгпвпри 
радипнице 

Саветпвалищте 
за младе 

саветпвалищте 
за младе 

 

Садржаји су се пстваривали крпз редпвну наставу, избпрну наставу и ваннаставне активнпсти. 
 

7. ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ХИГИЈЕНУ ШКПЛСКПГ ПРПСТПРА 

РЕАЛИЗПВАНЕ АКТИВНПСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТПРИ 

Избпр нпвпг шланства пктпбар 
Директпр щкпле и ппмпћници 

директпра 

Сашиоаваое плана активнпсти 
Тима текућу гпдину  

пктпбар Кппрдинатпр и шланпви тима 

Ппдела задужеоа и анализа 
ппстпјећих критеријума 

пктпбар Сви шланпви 

Израда инструмената за праћеое 
хигијене 

пктпбар Према дпгпвпру тима 

Ппднпщеое недељних извещтаја 
пдељенских старещина и 
хигијенишара пдељеоа, кап и 
Кпмисије за хигијену кппрдинатпру 
тима 

пктпбар-јуни 
Пдељеоске старещине и шланпви 

кпмисије 

Ппднпщеое недељних извещтаја 
кппрдинатпра тима директпру 
щкпле 

пктпбар-јуни Кппрдинатпр 

Ппднпщеое извещтаја 
кппрдинатпра врщоашкпг тима п 
резултатима такмишеоа 
„Најуређенија ушипница“  

децембар 
мај 

Врщоашки тим, Дешји савез 

Сарадоа са активпм за  РПЩ и 
псталим тимпвима 

тпкпм гпдине Кппрдинатпр 

Квиз такмишеое на тему „Хигијена“ мај - јун Дешји савез, Пдељеоске старещине 

Пдређиваое критеријума 
награђиваоа за најуређенију 
ушипницу и ушеснике квиза 

децембар 
Врщоашки тим, директпр щкпле и 

ппмпћници директпра 

Сашиоаваое извещтаја п раду у 
прптеклпј щкплскпј гпдини 

јун Кппрдинатпр 
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8. ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА И ХИГИЈЕНЕ УЧЕНИКА 

 

 
9. ИЗВЕШТАЈ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

 

Здравствени радници су у тпку щкплске 2018/2019. гпдине псим прегледа и санираоа ситних 
ппвреда у пквиру щкплске амбуланте изврщили и следеће задатке: 

- санитарни преглед  за – 45 ушеника 
- у пквиру дпма здравља пбављен је педијатријски систематски преглед  за ушенике пснпвне и 

средое щкпле 
- прпфесипнална прјентација је урађена за – 9 ушеника 
- спрпведенп је купаое кпд – 5 ушеника 
- на инзулинскп-медикаментпзнпј терапији је билп – 11 ушеника 
- били смп у пратои ушеника на кпнтрплним прегледима у  и Клиници за неурплпгију и 

психијатију за децу и пмладину у Бепграду ( вище пута ), на Клиници за психијатрију у Нпвпм 
Саду (вище пута) и у „УДК“ у Бепграду. Ту ппмпћ је кпристилп – 3 ушеника 

РЕАЛИЗПВАНЕ АКТИВНПСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТПРИ 

Сашиоаваое плана активнпсти Тима за 
пву щкплску гпдину 

септембар Шланпви тима 

Санитарни преглед септембар Медицинска служба 

Впђеое евиденције п реализпваним 
активнпстима 

свакпг месеца 
Снежана Нан, Александар 
Цвејанпв, Драгица Щипка, 

Саоа Мајнерић, Драгана Щпер 

Инфпрмисаое рпдитеља п прпцедурама 
кприщћеоа щкплскпг купатила 

 
пктпбар 

Пдељенске старещине, 
медицинска служба 

Утврђиваое брпја ушеника са стаоем 
пптреба за ппсебнпм врстпм здравствене 
ппдрщке 

пктпбар Медицинска служба 

Увпђеое здравствених картпна пктпбар Медицинска служба 

Преглед кпсе и ппдела щамппна 
Пбука за сампсталнп купаое и праое 
зуба 

пктпбар Медицинска служба 

Праое руку пре пбрпка и присуствп у 
трпезарији 

пктпбар Медицинска служба 

Прегледи кпд неурппсихијатра 
Праћеое деце ппд медикаментпзнпм 
терапијпм 

нпвембар Медицинска служба 

Едукативна презентација п хигијени за 
све ушенике 

децембар Шланпви тима-Саоа Мајнерић 

Едукативна предаваоа п бплести 
зависнпсти за вище разреде 

децембар Медицинска служба 

Пшни прегледи јануар Медицинска служба 

Систематски преглед 
Вакцинација 

фебруар Медицинска служба 

Санитарни преглед март Медицинска служба 

Преглед зуба април Медицинска служба 

Прегледи ради упућиваоа ушеника на 
прпфесипналну пријентацију 

мај Медицинска служба 

Едукативна предаваоа п бплести 
прљавих руку-нижи разреди 

јун Медицинска служба 

Репрпдуктивнп здравље-средоа щкпла јун Медицинска служба 

Сашиоаваое извещтаја п раду у 
прптеклпј щкплскпј гпдини 

јун Шланпви тима 
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- тпалетни тренинг смп спрпвпдили кпд – 4 ушеника 
- кпд стпматплпга је билп – 3 ушеника 
- кпд гинекплпга је била – 1 ушеница 
- преглед кпд неурппсихијатра – 3 ушеника 
- ищли смп на базен са ушеницима Дневнпг центра „ Наща приша“ 
- у пквиру дешије недеље пдржанп је предаваое ушеницима из дневнпг центра на тему „Какп 

сашувати психишкп и менталнп здравље“ 
- активнп смп ушествпвали у исхрани, пблашеоу и тпалети кпд ушеника предщкплске групе, 

целпдневне наставе и дневнпг центра 
- ушествпвали смп у Инклузивним играма без граница и псталим ванщкплским активнпстима 

кап щтп је екскурзија у Белпм Блату  
- урађен је преглед кпсе пд ващију и ппдељени су щамппни кпд ушеника кпд кпјих је ппстпјала 

пптреба за тим 
- заказивали смп прегледе кпд разних специјалиста на захтев рпдитеља и упућивали децу у 

здравствене устанпве 
                                                   

10. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ПД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И НАСИЉА 

Састанци Тима пдржавали су се пп пптреби, скпрп свакпдневнп, а у зависнпсти пд ситуација 
кпје су тп налагале. Тим састанцима углавнпм су присуствпвали шланпви струшне службе и врщене су 
кпнсултације у вези насталих ситуација, ради пптималнпг ппступаоа. 

Пдржанп је шетири званишна састанка. 
Ситуације кпје су изискивале реагпваое,  углавнпм су несугласице,  вербалнп насиље кпје 

прерасталп у физшкп, сплеткареое, злпупптреба друщтвених мрежа.. 
Щкпла је шинила пнп щтп јпј закпн дпзвпљава у ситуацијама, кпје су биле врлп ризишне, али 

закљушак је да смп и даље сами у прпцесу защтите најбпљег интереса ушеника, какп ппјединца, такп 
и свих кпји су укљушени у интеракцију са оима.  

Ппјединашне слушајеве кпји су деп свакпдневнпг живпта у щкпли рещавали смп разгпвприма, 
впђеним дијалпгпм, медијацијпм, применпм правила и правилника. 

Мере ппјашанпг васпитнпг рада директпрка је изрекла за 7 ушеника. Пд тпга за три ушеника се 
нису спрпвеле,  јер су неппхађаши.  

Евиденција кпју ппседује Тим на пснпву пријава пдељенских старещина кпји су кппрдинирали 
ДКР: 

Друщтвенп – кпристан рад спрпвпдип се у 11 слушајева са маое или вище ефекта. Евиденција 
кпју ппседује Тим је на пснпву пријава пдељенских старещина кпји су кппрдинирали ДКР : 
Укпр пдељенскпг  старещине -  ДКР пбављалп је 3 ушеника ПЩ 

Укпр директпра - 2 ушеника СЩ 
Щкплски пплицајац је ппзиван у вези 8 ушеника. 
Центру за спцијални рад пријављенп је збпг занемариваоа или ппрпдишнпг насиља 7 

слушајева. Имали смп 1 кпнференцију слушаја, на нащу иницијативу, ситуација се није најбпље 
рещила. Такпђе изазпв су и прпблеми са нащим издвпјеним пдељеоем у Меленцима за кпје 
пшекујемп квалитетнију сарадоу на нивпу щкпла и щкплске управе. 

У щкпли су се дпгпдиле су се ситуације на кпје нисмп мпгли да утишемп, пбрущаваое дела 
фасаде кпје се дпгпдилп у децембру исанација је завщена у мају месецу. Ппсле пбилних падавина 
изливаое канализације у мају, збпг шега је била затвпрена кухиоа на пар дана и трпезарија и 
пнемпгућенп кприщћеое прпстприја у сутерену где се пбавља практишан рад за ушенике средое 
щкпле. У пваквим услпвима пптребнп је билп да се вище ангажујемп и впдимп рашуна п ушеницима 
да би се спрешили непредвиђени дпгађаји дпк се не санирају настале щтете изазване временским 
неппгпдама на кпје нисмп мпгли да утишемп. 

Пве щкплске гпдине пбављена је екскурзија за све ушенике пснпвне щкпле и за предщкплце, 
прпслава матуре, сппртска и друга такмишеоа. Наставници су се ангажпвали, такп да је све прпщлп 
без немилих дпгађаја - лепп и надамп се да ће нащим матурантима пстати щкпла у најлепщем 
сећаоу.            
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11. ИЗВЕШТАЈ КЛУБА РПДИТЕЉА И НАСТАВНИКА  

Клуб рпдитеља и наставника у тпку  щкплске  2018/2019. гпдине реализпвап је пунп 
разлишитих активнпсти: 

У пктпбру месецу  (21.пктпбар 2018.гпдине), тадащои кппрдинатпр Клуба рпдитеља и 
наставника Рајка Шекрчин, наставник Ивана Ерингер и рпдитељ Тимеа Кпмненић, присуствпвале су 
Међунарпднпј кпнференцији „Заједнп пплазимп у први разред'' – Друщтвенп укљушиваое, улпге и 
сарадоа-дпмаћа и страна искуства, у Бепграду, у пквиру Наципналне аспцијације рпдитеља и 
наставника Србије. 

25. пктпбра пдржан је први састанак шланпва Клуба рпдитеља и наставника на кпјем су 
шланпви Клуба: Рајка Шекрчин, Ивана Ерингер и Тимеа Кпмненић пдржале кратку презентацију и 
пренеле искуства кпја су стекле на  Међунарпднпј кпнференцији, пдржанпј у Бепграду. На састанку је 
укупнп билп псам наставника и щестпрп рпдитеља. Изабран је нпви кппрдинатпр Клуба: наставник 
Ивана Ерингер и кппрдинатпр рпдитеља Снежана Ппппвић.  Дати су предлпзи п реализацији наредне 
радипнице. 

8. нпвембра пдржана је сппртска радипница за рпдитеље и децу нижих разреда. Реализатпри 
радипнице су били наставник: Ивана Ерингер и рпдитељ Снежана Ппппвић. Радипница је пдржана у 
сали за физишкп. Присуствпвалп је укупнп псмпрп рпдитеља и щест наставника. Прганизпвана је у 
виду пплигпна са разлишитим реквизитима.  

15. нпвембра пдржана је сппртска радипница за рпдитеље и децу развпјних и припремнп 
предщкплских група. И пва радипница је реализпвана у сали за физишкп. Прганизпвале су је 
наставник: Снежана Ненадић и рпдитељ Тимеа Кпмненић. Радипници је укупнп присуствпвалп 
псмпрп рпдитеља и щест наставника.  Атмпсфера је била весела и ппзитивна. Рпдитељи су изразили 
жељу за щтп шещћим пваквим активнпстима. 

22. нпвембра пдржана је радипница у виду презентације пд стране наставника Сенке Шише 
кпја је присутним шланпвима представила прпграм реализације разлишитих активнпсти у пквиру ''Екп 
прпјекта-какп да ппзеленимп заједнп''. Радипници је присуствпвалп шетвпрп рпдитеља и щест 
наставника. 

13. децембра пдржана је радипница ппд називпм „ИЗРАДА НПВПГПДИЩОИХ УКРАСА'' пд 
рециклажнпг материјала, кап деп Екп –прпјекта (рециклажа разлишитпг материјала). Радипницу су 
реализпвале :Ивана Ерингер, Ивана Видакпвић и Дијана Бан. Пдржана је у щкплскпј библиптеци. 
Присуствпвалп је укупнп дванаестпрп наставника и седмпрп рпдитеља. Украсима кпји су израђени на 
пвпј радипници укращена је щкплска јелка у хпднику щкпле. 

07. марта пдржана је радипница ппд називпм „ИЗРАДА  ДИДАКТИШКИХ  СРЕДСТАВА ПД  
РЕЦИКЛАЖНПГ  МАТЕРИЈАЛА“ кап деп Екп-прпјекта. Радипницу су реализпвали: Дијана Бан, Јелена 
Миланкпв, Светлана Кпвашевић. Пдржана је у щкплскпј библиптеци. Присуствпвалп је десет 
наставница и три рпдитеља. 

20.марта пдржана је радипница ппвпдпм пбележаваоа Светскпг дана пспба са Даунпвим 
синдрпмпм. Радипница је пдржана у щкплскпј библиптеци. На радипници смп правили и укращавали 
бечеве у пблику шарапа, кпје смп нпсили у щетои ппдрщке нареднпг дана. На ппшетку радипнице 
присутне је ппздравила Јелена Миланкпв кпја је прпшитала кратку пришу „Дпбрпдпщли у Хпландију“. 
Радипници су  присуствпвали десет наставника и пет рпдитеља. Реализатпри радипнице су били: 
Јелена Миланкпв,  Дуоа Јпванпв, Саоа Кесић и рпдитељ – Снежана Ппппвић. 

29.марта пдржана је радипница кпјпм смп пбележили Светски дан пспба са аутизмпм. 
Радипница је пдржана у щкплскпј библиптеци. Присутних наставника је билп девет, а рпдитеља пет. 
Реализатпри радипнице су били Дуоа Јпванпв, Јелена Миланкпв, Јелена Краљ и рпдитељ-Мпника 
Мандић. На радипници смп правили пузле плаве бпје на разлишите нашине (бечеве, щналице, 
ланшиће). 

Нпвац кпји смп прикупили, симбплишнп, прпдајпм бечева, прганизпвали смп дружеое уз 
кафу рпдитеља и наставника на крају щкплске гпдине. 

Рпдитељи кпји су дплазили на састанке и радипнице Клуба су били вепма активни у свим 
прганизпваним активнпстима. 
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  VIII  ПСАВРЕМЕОАВАОЕ И УНАПРЕЂИВАОЕ РАДА ШКПЛЕ 
 
Псавремеоиваое и унапређиваое рада щкпле реализпванп је крпз активнпсти струшних већа 

и Актива.  
 

1. 1.  ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ  
 

Шланпви Тима за струшнп усаврщаваое ПСЩ „9. Мај“ су: 
 

1. Аоа Стпјщин – кппрдинатпр 

2. Нада Петрпвић Станић 

3. Снежана Станић 

4. Радин Ксенија 

5. Бркпвић Мирпслав 

6. Камичпрац Кнежевић Марија 

7. Драгана Щпер 

8. Сенка Шиша 

9. Маршић Манда – рпдитељ 

10. Симић Пља – ушеница 2/2 

11. Трбпјевић Кпстић Плгица – представник јединице лпкалне сампуправе 
 

У табели 1. су активнисти везане за струшнп усаврщаваое унутар устанпве, а у табели 2. су струшна 
усаврщаваое ван устанпве.  
 

АКТИВНПСТ 
НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 

БРПЈ ПРИСУТНИХ 
(У ПРГАНИЗАЦИЈИ ИЛИ КАП 

СЛУШАПЦИ ) 
ДАТУМ 

 
Радипница ВТ: 
„Уппзнајмп се“ 

 

Даркп  Јпоев 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Вељкпвић Јелена 

17 ушеника 11.09.2018. 

Радипница ВТ: 
„Представи се“ 

Радищић Светлана 
Драгана Стпјанпвић 

Вељкпвић Јелена 
Јпвана Јпванпвић 

16 ушеника 18.09.2018. 

Радипница ВТ: 
Квиз знаоа у пквиру 

Дешије недеље 

Радищић Светлана 
Драгана Стпјанпвић 

Вељкпвић Јелена 
Јпвана Јпванпвић 

17 ушеника 02.10.2018. 

Радипница ВТ: 
„Правила ппнащаоа кпја 

важе за све“ 

Радищић Светлана 
Драгана Стпјанпвић 

Вељкпвић Јелена 
Јпвана Јпванпвић 

16 ушеника 09.10.2018. 

Радипница ВТ: 
„Кп сам све ја“ 
-живптне улпге 

Даркп Јпоев 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Вељкпвић Јелена 
Јпвана Јпванпвић 

16 ушеника 16.10.2018. 

Радипница ВТ: 
„Наща шула“ 

Радищић Светлана 
Драгана Стпјанпвић 

Вељкпвић Јелена 
Јпвана Јпванпвић 

16 ушеника 23.10.2018. 

Радипница ВТ: 
„Другарствп“ 

Даркп Јпоев 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Вељкпвић Јелена 
Јпвана Јпванпвић 

15 ушеника 30.10.2018. 
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Радипница ВТ: 
Квиз за щкпларце 

Радищић Светлана 
Драгана Стпјанпвић 

Вељкпвић Јелена 
Јпвана Јпванпвић 

15 ушеника 06.11.2018. 

Радипница ВТ: 
Щкплска правила за све 

Даркп Јпоев 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Вељкпвић Јелена 
Јпвана Јпванпвић 

14 ушеника 13.11.2018. 

Ппсета Зреоанинске 
прганизације Црвени крст 

Радипница ВТ: 
Тплеранција 

Светлана Радищић 
Дущан Бпјанић 

14 ушеника 19.11.2018. 

Радипница ВТ: 
Екплпгија 

Радищић Светлана 
Драгана Стпјанпвић 

Вељкпвић Јелена 
Јпвана Јпванпвић 

14 ушеника 04.12.2018 

Радипница ВТ: 
 

Рециклажа 
(израда плаката и екп 

панпа) 

Марија Камичпрац 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Вељкпвић Јелена 
Јпвана Јпванпвић 

Драгана Щпер 

14 ушеника 11.12.2018. 

Ппсета Зреоанинске 
прганизације Црвени крст 

Радищић Светлана 
Јпвана Јпванпвић 

16 ушеника 17.12.2018. 

Прпмпција пшеларства ппд 
мптпм „Сашувајмп пшеле", 

Фрпсина Пантпщ 3 04.10. 2018. 

Предаваое и радипница 
Рециклирај, украси и 

шеститај 
Фрпсина Пантпщ 10 11. 12. 2018. 

Предаваое и радипница 
Пбележаваое 

Међунарпднпг  дана 
тплеранције 

Фрпсина Пантпщ 25 16. 11. 2018. 

Радипница на тему 
„Преппрушене активнпсти 

за развијаое 
прешиталашких и 

предматематишких  
вещтина кпд деце са 

тещкпћама у развпју“ПЩ 
„Жаркп Зреоанин“, 

Зреоанин 

Јелена Јелишић Ђуришин 
Драгана Стпјанпвић 

Александра Пащпвић 

У прганизацији – 3 шлана 
Слущапца-14 

30.11.2018. гпдине у 

12h 

 

Излпжба јесеоих радпва у 
вртићу 

Марија Камичпрац 
Кнежевић припрема , 

псмищљаваое и израда 
радпва са децпм 

За пву активнпст је билп 
пдгпвпрнп трпје наставника и 

деца 

Пд 01.10. дп 
05.10.2018. 

Радипница у Врщоашкпм 
тиму 

„Рециклажа“ 

Марија Камичпрац 
Кнежевић- предаваое са 

Power Point 
презентацијпм 

За пву активнпст је билп 
присутнпшетири наставника и 

деца 
16.10.2018. 

Инклузивне игре Наставници 
Наставници са свпјим 

задужеоима 
06.12.2018. 

Нпћ истраживаша 
Аоа Стпјщин, 

Натаща Станић, 
Љиљана Параклис 

2 детета 28.09.2019. 
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Прганизација активнпсти 
за пбележаваое Дешије 

недеље 
Емина Баста Наставници нижих разреда 01.10.-05.10.2018. 

Енглески језик, интерни 
курс 

Љиљана Малајев 
Рпберт Јандрески, Драгана 

Щпер, Ержебет Шипак 
04.12.2018. 

Радипница и презентација 
шланпвима Клуба 

рпдитеља и наставника 
извещтаја са Међунарпдне 

кпнференције „Заједнп 
пплазимп у први разред'' – 

Друщтвенп укљушиваое, 
улпге и сарадоа- дпмаћа и 

страна искуства 

Ивана Ерингер 
Рајка Шекрчин 

Рпдитељ: Тимеа 
Кпмненић 

14 25.10.2018. 

Клуба рпдитеља и 
наставника -Сппртска 
радипница за ниже 

разреде у пквиру Клуба 
рпдитеља и наставника 

Ивана Ерингер 
Рпдитељ: Снежана 

Ппппвић 
14 8.11.2018. 

Клуба рпдитеља и 
наставника -Израда 

нпвпгпдищоих украса пд 
рециклажнпг материјала у 
пквиру Клуба рпдитеља и 

наставника 

Ивана Ерингер 
Ивана Видакпвић 

Дијана Бан 
19 (12 наставика и 6 рпдитеља ) 13.12.3018. 

Сајам сппрта 
Хала Медиспн 

Ивана Станисављев 
Татјана Паунпв 

20 ушеника Наще прише 03.09.2018. 

ЗР БИЗНЕТ 
Хала Медиспн 

И Карађпрђев парк 
(прпмпција Ушенишке 

задруге) 

Данијела Вујпвић 
Ивана Станисављев 

Снежана Кун 
Ксенија Радин 
Јелена Панић 

Татјана Паунпв 
Савић Снежана 
Рпнела Рудан 

6 ушеника Наще прише 20.и 21. 09.2018. 

11. мини плимпијада 
„Упркпс свему,дпхвати 

живпт“ 

Данијела Вујпвић 
ТатјанаПаунпв 

10 ушеника Наще прише 29.09.2018. 

Прпдајна излпжба 
ушенишке задруге 

Рпнела Рудан 
Драгица Щипка 

2 ушеника Наще прише 29.09.2018. 

Бипскпп СИНЕСТАР 
Филм „Злпгпое“ 

Данијела Вујпвић 
Снежана Кун 

Ксенија Радин 
Татјана Паунпв 
Рпнела Рудан 

Слађана Миплски 

16 ушеника Наще прише 02.10.2018. 

Угледни шас 
„Сппртпм прптив насиља“ 

СЦ Бамби 

Данијела Вујпвић 
Ивана Станисављев 

Снежана Кун 
Ксенија Радин 
Татјана Паунпв 
Савић Снежана 
Рпнела Рудан 

Драгица Щипка 

Сви ушеници Наще прише и 
оихпви рпдитељи 

05.10.2018. 

Сппртска акција 
„Сппрт је за све –укљуши 

ме“ 
Щкплскп двприщте 

Ивана Станисављев 
Рпнела Рудан 

Драгица Щипка 
Јелена Панић 

Татјана Паунпв 

15 ушеника Нащеприше 17.10.2018. 
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Пплагаое венаца ппвпдпм 
стпгпдищнјице пд 

псниваоа Нарпднпг 
пдбпра 

Татјана Паунпв 5 ушеника Наще прише 31.10.2018. 

Јесеоа прпдајна излпжба 
ушенишке задруге 

Центар града 

Сежана Кун, Ксенија 
Радин, Снежана Савић 

Драгица Щипка 
4 ушеника Наще прише 14.11.2018. 

Хуманитарна представа 
„Негде прекп седам брда“ 

Културни центар 

Данијела Вујпвић, 
Ксенија Радин, Снежана 

Кун, Снежана Савић 
20 ушеника Наще прише 16.11.2018. 

Птвпрени дан- 
Пбележаваое Дана уласке 

пслпбпдилашке впјске у 
град на крају 1.св рата 

Данијела Вујпвић 
Ивана Станисављев 

Снежана Кун 
Ксенија Радин 
Татјана Паунпв 
Савић Снежана 
Рпнела Рудан 

Драгица Щипка 
Јелена Панић 

Слађана Миплски 

Сви ушеници Наще прише 17.11.2018. 

Радипница 
„За шистије и зеленије 
щкпле у Впјвпдини“ 

Сенка Шиша 

Данијела Вујпвић, Ивана 
Станисављев, Снежана Кун, 

Ксенија Радин, Татјана Паунпв 
Савић Снежана, Рпнела Рудан, 
Драгица Щипка, Јелена Панић 

Слађана Миплски 
Сви ушенници Наще прише 

30.11.2018. 

Инклузивне игре 
„КАД ГРАНИЦЕ НЕ ППСТПЈЕ 
ИГРАМП СЕ МНПГП БПЉЕ“ 

Кристална двпрана 

Данијела Вујпвић, Ивана 
Станисављев, Снежана 

Кун, Ксенија Радин 
Татјана Паунпв, Савић 

Снежана, Рпнела Рудан 
Драгица Щипка, Јелена 

Панић, Слађана 
Миплски 

Сви ушеници Наще прише 06.12.2018. 

Нпвпгпдищоа прпдајна 
излпжба ушенишке задруге 

Збпрница щкпле 

Снежана Кун, Ксенија 
Радин, Снежана Савић 

Слађана Миплски 
 12.12.2018. 

Изврщнп веће 
Нпви Сад 

Прпмпција ушенишке 
задруге и прпдајна 

излпжба 

Снежана Кун 
Ксенија Радин 

6 ушеника Наще прише 20.12.2018. 

Нпвпгпдищнји ващар у ПЩ 
„Ђура Јакщић“ 

Прпдајна излпжба 
ушенишке задруге 

Ивана Станисављев 
Драгица Щипка 

2 ушеника Наще прише 20.12.2018. 

Нпвпгпдищои ващар у ПЩ 
„П.П. Оегпщ“ 

Прпдајна излпжва 
ушенишке задруге 

Рпнела Рудан 
Слађана Миплски 

2 ушеника Наще прише 21.12.2018. 

Гпстпваое у СЩ 
„Никпла тесла“ 

Плесна ташка 

Данијела Вујпвић 
Ивана Станисављев 

12 ушеника Наще прише 21.12.2018. 

Градски базен 
Смеоују се 

свинаставници 
Дп 15 ушеника Наще прише 

Пд 04.10 2018. 
Свакпг шетвртка 

СЦ Бамби 
Смеоују се 

свинаставници 
Сви ушеници Наще прише 

Пд 05.10.2018. 
Свакпг петка 
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Пдлазак на градски 
базен 

Невена Илић- прганизпваое и 
впђеое деце на градски базен 

Ана Антпв Радивпјевић- 
прганизпваое и впђеое деце 

на градски базен Дајана 
Стаменкпвић 

Светлана Кпвашевић 

У прганизацији ушествује шетири 
васпиташа и рпдитељи 

Сваке среде у недељи 

Слављеое дешијих 
рпђендана у 
играпници 

„Гринфилд“ 

Невена Илић-прганизација, 
впђеое и шуваое деце у 

играпници Ана Антпв 
Радивпјевић-прганизација, 

впђеое и шуваое деце у 
играпници Дајана Стаменкпвић, 

Светлана Кпвашевић 

У пвпј активнпсти билп је 
присутнп седам наставника и 

деца 
02.11.2018. 

Излпжба јесеоих 
радпва у вртићу 

Невена Илић-припрема, 
псмищљаваое и израда радпва 
са децпм за излпжбу;прављеое 
излпжбе у щкплскпм двприщту 

и хплу щкпле 
Ана Антпв Радивпјевић -

припрема, псмищљаваое и 
израда радпва са децпм за 

излпжбу;прављеое излпжбе у 
щкплскпм двприщту и хплу 
щкпле Дајана Стаменкпвић, 

Светлана Кпвашевић 

У пвпј активнпсти ушествпвалп 
је щест наставника и деца 

Пд 01.10. дп 
05.10.2018гпдине 

Впђеое деце на 
манифестацију 
„Щещиријада“ 

Невена Илић-
прганизација,впђеое и шуваое 

деце,  Дајана Стаменкпвић,  
Светлана Кпвашевић 

У пвпј активнпсти ушествпвалп 
је щест  наставника и деца 

03.10.2018гпдине 

Иницијалне 
радипнице „ За 

шистије и зеленије 
щкпле у Впјвпдини „ 

за рпдитеље, 
заппслене у щкпли 

и ушенике 

Сенка Шиша – излагаш и аутпр 
Биљана Мирпсављев - аутпр 

88 

1.21.11.2018. 
2.27.11.2018. 
3.27.11.2018. 
4.28.11.2018. 
5.28.11.2018. 
6.19.12.2018. 

„9.МАЈ“ –  Приказ 
слушајева ; 

Међунарпдна 
кпнференција 
дефектплпга у 
Мађарскпј – 
Szombathely 

Сенка Шиша и Дуоа Јпванпв 120 19.11.2018. 

Ппсета музеју 
(излпжбе) 

„Слпвашка леппта”у 
Салпну НМЗ 

Вељкпвић Јелена Пдељеое VIII2 ( 3 ушеника) 14.09.2018. 

Скајпшас/ Виртуелна 
ппсета ппставке 

"Средоoвекпвнп 
пружје у Србији" 

Фрпсина Пантпщ 
Нарпдни музеј- Нищ 

Виртуелнаппсета ппставке 
"Средоoвекпвнп пружје у 

Србији" 

Светлана Марић 
35 (нащи ушеници вищих 
разреда у Меленцима и 
наставници и ушеници 

6.разреда ПЩ „Др.Бпщкп 
Вребалпв“Меленци 

21.01.2019. 
Меленци 

Кампаоа „Защтита 
за све" 

ФрпсинаПантпщ 
МПНТР 

Интерактивне радипнице 

Светлана Марић 
Мирјана Грујић 

12 

06-15. 3.2019. 
Меленци 
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прпјекат / Прплеће 
из нащег угла 

Фрпсина Пантпщ 
еТвининг 

Музишке, ликпвне , креативне и 
интерактивне активнпсти. 

Светлана Марић 
Мирјана Грујић 
Катарина Ралић 

Љиљана Малајев 
15 

Пд марта дп јуна 
2019. 

Меленци 

Недеља дигиталних 
вещтина 2019. 

Фрпсина Пантпщ 
Предаваоа и радипнице: 

„Инклузивнп пбразпваое и 
дигиталне вещтине“ 

Светлана Марић 
Мирјана Грујић 
Аникп Мелеги 
Љиљана Гплић 

Снежана П. Дпмазет 
Бабић Илија 

Мирпслав Бркпвић 
Јасмина Михић 

30 

25-31.03.2019. 
Меленци 

Зреоанин. 

ЕКп-патрпле 

Фрпсина Пантпщ 
активнпсти усмерене на 

едукацију и ппдизаое свести 
деце и заппслених п екплпгији. 

Светлана Марић 
Мирјана Грујић 
Катарина Ралић 

Љиљана Малајев 
16 

Пд јануара дп јуна 
2019. 

Меленци 

Светски дан пспба 
са аутизмпм 

Фрпсина Пантпщ Интерактивна 
едукативна радипница са 

првацима -ушитељице, Јасмина 
Курушев, из ПЩ „ДР. Бпщкп 

Вребалпв" и нащих ушеника, а 
затим и щетоа са нижим 

разредима 

Светлана Марић 
Мирјана Грујић 

Љиљана Драгпсавац 
95 

02. 4.2019. 
Меленци 

Еврппски прпјекат 
„Дрвеће за Еврппу“ 

2019 
 

Фрпсина Пантпщ 
Садоа дрвећа и разнпг цвећа у 

щкплскпм двприщту. 
Фрпсина Пантпщ 

СТЕМ изазпв НАСА 

Светлана Марић 
Мирјана Грујић 

Љиљана Малајев  15 
Светлана Марић 
Мирјана Грујић 

Љиљана Малајев 
Јасмина Михић  15 

25. 4. 2019. 
Меленци 

 
Пд јануара пд јуна 

Меленци 

Прпслава 
рпђендана 

Фрпсина Пантпщ 
Светлана Марић 
Мирјана Грујић 

Прганизација и прпслава 
рпђендана ушеника 

ФрпсинаПантпщ 
Светлана Марић 
Мирјана Грујић 

15 

тoкпм целе щкплске 
гпдине 

Клуб рпдитеља и 
наставника –

Радипница „Израда 
дидактишких 
средстава пд 
рециклажнпг 
материјала” 

Дијана Бан 
Јелена Миланкпв 

Светлана Кпвашевић 

9 наставника ( 3 у прганизацији 
и  6 ушесника) и 3 рпдитеља 

07.03.2019. 

Клуб рпдитеља и 
наставника –
Радипница за 
пбележаваое 

светскпг дана пспба 
са ДС-„Израда 
бечева щарене 

шарапе” 

Јелена Миланкпв 
Светлана Кпвашевић 

Дуоа Јпванпв 
Саоа Кесић 

 
Рпдитељ: Снежана Ппппвић 

10 наставника (4 у прганизацији 
и  6 ушесника) и  5 рпдитеља (1 

у прганизацији и јпщ 4 
ушесника) 

20.03.2019. 

Клуб рпдитља и 
наставника- 

Радипница за 
пбележаваое 

Светскпг дана пспба 
са аутизмпм 

Дуоа Јпванпв 
Јелена Краљ 

Јелена Миланкпв 
 

Рпдитељ: Мпника Мандић 

9 наставника (3 у прганизацији 
и  6 ушесника)  и 5 рпдитеља (1 

у прганизацији и јпщ 4 
ушесника) 

29.03.2019. 
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Щетоа ппвпдпм  
Светскпг дана  

пспба са Даунпвим 
синдрпмпм 

Дуоа Јпванпв 
Јелена Краљ 

Кплектив 21.03.2019. 

Щетоа ппвпдпм  
Светскпг дана  

пспба са Аутизмпм 

Дуоа Јпванпв 
Јелена Краљ 

Кплектив 02.04.2019. 

Клуб рпдитеља и 
наставника –

Радипница „Израда 
дидактишких 
средстава пд 
рециклажнпг 
материјала” 

Дијана Бан 
Јелена Миланкпв 

Светлана Кпвашевић 
 
 

9 наставника ( 3 у прганизацији 
и  6 ушесника) и 3 рпдитеља 

07.03.2019. 

Клуб рпдитеља и 
наставника –
Радипница за 
пбележаваое 

светскпг дана пспба 
са ДС-„Израда 
бечева щарене 

шарапе” 

Јелена Миланкпв 
Светлана Кпвашевић 

Дуоа Јпванпв 
Саоа Кесић 

 
Рпдитељ: Снежана Ппппвић 

10 наставника (4 у прганизацији 
и  6 ушесника) и  5 рпдитеља (1 

у прганизацији и јпщ 4 
ушесника) 

20.03.2019. 

Клуб рпдитља и 
наставника- 

Радипница за 
пбележаваое 

Светскпг дана пспба 
са аутизмпм 

Дуоа Јпванпв 
Јелена Краљ 

Јелена Миланкпв 
Слпбпданка Петрпвић 

Рпдитељ: Мпника Мандић 

9 наставника (4 у прганизацији 
и  5 ушесника)  и 5 рпдитеља (1 

у прганизацији и јпщ 4 
ушесника) 

29.03.2019. 

Курс енглескпг 
језика 

Љиљана Малајев 

Драгана Щпер, 
Рпберт Јандрески, 
Рајка Шекрджин, 
Ержебет Шипак 

23.04.2019. 

Курс енглескпг 
језика 

Љиљана Малајев 

Драгана Щпер, 
Рпберт Јандрески, 
Рајка Шекрджин, 
Ержебет Шипак 

07.05.2019. 

Курс енглескпг 
језика 

Љиљана Малајев 

Драгана Щпер, 
Рпберт Јандрески, 
Рајка Шекрджин, 
Ержебет Шипак 

28.05.2019. 

Рпђенданац Емилија Краљ 

Ушеници и наставници нижих 
разреда, млађих развпјних и 
предщкплских група (пкп 18 

заппслених) 

Фебруар 2019 

Ппзприщна 
представа : 
„Тиркатарка 

Харгатаг“ 

Кпваш Ирена 4 ушеника 15.  4. 2019. 

Сусрети деце са 
ппсебним 

пптребама у 
Катплишкпј 
бискупији 

Кпваш Ирена 
Шипак Ержебет 

11 ушеника 25. 5. 2019. 

Наципнални сусрет 
вплпнтера „Caritas“ 

„Caritas“ 
Кпваш Ирена 

Шипак Ержебет 

01. 06. 2019. 
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Песнишка щтафета Драгана Щпер 
Силвија Креспјевић 
Вищоа Будимлија 

03.04.2019. 

Предаваое са 
радипницпм : 

Израда педагпщкпг 
прпфила 

Љиљана Драгпсавац Арсенпв 
Предметни наставници и 

пдељенске старещине у ПЩ“Др 
Б. Вребалпв“ (17присутних) 

13.02.2019. 

Радипница ВТ: 
Мпј најбпљи друг 

 

Даркп Јпоев 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Светлана Клисура 

 

 
 

14 ушеника 
29.01.2019. 

Радипница ВТ: 
 

Креативнп-
манипулативна 

радипница-израда 
дидактишких 
средстава пд 
рециклажнпг 
материјала 

Марија Камичпрац 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Светлана Клисура 
Јпвана Јпванпвић 

16 ушеника 05.02.2019. 

Радипница ВТ: 
Креативнп-

манипулативна 
радипница-израда 

дидактишких 
средстава пд 
рециклажнпг 
материјала 

Марија Камичпрац 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Светлана Клисура 
Јпвана Јпванпвић 

16 ушеника 12.02.2019. 

Радипница ВТ: 
 

Креативна 
радипница 

Марија Камичпрац 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Светлана Клисура 

13 ушеника 26.02.2019. 

Радипница ВТ: 
Разгпвпр п 

неприхватљивпм и 
насилнпм 
ппнащаоу 

Даркп Јпоев 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Светлана Клисура 

16 ушеника 05.03.2019 

Радипница ВТ: 
Разлике шине свет 

лепщим 
 

Радищић Светлана 
Драгана Стпјанпвић 
Светлана Клисура 
Јпвана Јпванпвић 

13 ушеника 12.03.2019. 

Радипница ВТ: 
Правила ппнащаоа 

и пдлике леппг 
ппнащаоа 

Даркп Јпоев 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Светлана Клисура 

13 ушеника 19.03.2019. 

ВТ: 
Пдлазак у кафић 

„Времеплпв“ 

Радищић Светлана 
Светлана Клисура 
Јпвана Јпванпвић 

16 ушеника 26.03.2019. 

Радипница ВТ: 
 

Енергетска 
ефикаснпст 

 

Марија Камичпрац 
Радищић Светлана 
Јпвана Јпванпвић 
Светлана Клисура 

18 ушеника 11.04.2019. 

Радипница ВТ: 
Ппсета прганизације 

Црвени крст –
Зреоанин – 

Разгпвпр п Ускрсу и 
фарбаое јаја 

Драгана Стпјанпвић 
Радищић Светлана 
Светлана Клисура 

16 ушеника 16.04.2019. 
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Радипница ВТ: 
Уппзнајмп Хрватску- 

Израда плаката за 
манифестацију 
Еврппскп селп 

Марија Камичпрац 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Светлана Клисура 

18  ушеника 07.05.2019. 

Радипница ВТ: 
 

Приша п другарству 

Даркп Јпоев 
Радищић Светлана 

Драгана Стпјанпвић 
Светлана Клисура 

18  ушеника 14.05.2019. 

Еврппскп селп Данијела Р.Ристић 

Милица Бјеланпвић, Даниела 
Рптариу Ристић, Ксенија Радин, 

Снежана Кун, Слађана 
Миплски, Љиљана Стпјакпвић 

(израда сценпграфије и 
реквизита за щтанд) 

Ксенија Радин, Данијела 
Вујпвић, Снежана Кун, Марија 

Камичпрац К., Светлана 
Радищић,  Даниела Рптариу 
Ристић,  Вищоа Будимлија, 
Силвија Креспјевић (израда 
панпа, прпдаја на щтанду и 

укращаваое прпстпра щкпле) 
Фрпсина Пантпщ, Саоа 

Мајнерић,  Љиљана Гплић 
(гастрпнпмија) 

Инклузивни хпр-Гпјкп Щевар, 
Снежана Станић , Споа 

Дпмазет (прпграм на бини) 
Драган- дпмар, Аца Каранпвић, 

Гпран Бакић, Бранислав 
Вујанпв, Рпберт Јандрески, 
Стеван Турински, Метпдије 

Трајанпвски (трансппрт 
реквизита, мпнтираое) 

 

Дан щкпле Данијела Р.Ристић 

Слађана Миплски, Снежана 
Савић, Драгица Щипка, Јелена 

Панић,  Даница Милпвић, 
Ивана Милпјевић, Мпника 
Кпваш (прпдајна излпжба 

радпва) 
Милица Бјеланпвић, Татјана 
Цвејић (ппставка излпжбе) 
Рпберт Јандрески, Стеван 

Турински, Дущан Милпщевић , 
Анита Андрић, Метпдије 

Трајанпвски, Бркпвић 
Мирпслав (трансппрт 

реквизита, хране и пића) 
Анита Андрић, Гплић Љиљана, 

Савп Кнежевић, Рпзалија 
Велишкпвић (ппслужеое хране 

и пића) 
Саща Саванпвић,  Александар 

Цвејанпв, Ирена Кпваш, Мпника 
Папди, Светлана Клисура, 

Катарина Ралић (ппслужеое на 
щанку) 

Љиљана Стпјакпвић 
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(фптпграфисаое) 
Дущан Милпщевић (снимаое) 

Владимир Радищић (видеп 
прпјекција) 

Мирјана Грујић, Маја Берпоа, 
Аникп Мелеги (дпшек гпстију) 

Јелена Миланкпв, Слпбпданка 
Петрпвић, Јелена Краљ, Весна 

Маркпв, Снежана Ненадић, 
Светлана Кпвашевић 

(ппслужеое ушеника) 
Гпјкп Щевар (инклузивни хпр), 

Сузана Милетић, Фрпсина 
Пантпщ, Силвија Креспјевић, 

Дијана Бан, Емина Баста, 
Вищоа Будимлија, Данијела 

Вујпвић (прпграм) 
Александар Каранпвић, Савп 
Ппппвић, Вујанпв Бранислав, 

Гпран Бакић (ппдрщка 
ушеницима из Алтернативе) 

Даниела Рптариу Ристић 
(прганизација и ппмпћ у раду 

тпнца) 
 

У прганизацији щкпле пдржана су шетири семинара 

1. „ Интернет примамљив и ппасан “, семинар је прпщлп  52  кплега  
2. „Мпгућнпсти за унапређиваое сарадое и тимскпг рада у устанпви“, 29 кплега 
3. „Развпј сампппуздаоа и вещтина кпмуникације“,  29 кплега 
4. „У сусрет стресу “ – стратегија превладаваоа стреса, прпфесипналнпг пптерећеоа и 

емпципналне исцрпљенпсти, 30 кплега 

Кплеге и кплегинице ппхађају акредитпване семинаре, саветпваоа и кпнференције  и п свпм 
трпщку. План Тима за струшнп усаврщаваое је 100% пстварен.  

 
IX    САРАДОA СА ЛПКАЛНПМ ЗАЈЕДНИЦПМ 

 

У складу са задацима кпји прпистишу из Гпдищоег Плана рада щкпле и Развпјнпг плана 
щкпле, пстварена је сарадоа са лпкалнпм заједницпм.  

Наща щкпла је, у склппу редпвних активнпсти, сарађивала са Центрпм за спцијални рад, 
здравственим устанпвама,  Интерреспрнпм кпмисијпм,  редпвним щкплама,  ПУ Зреоанин, 
Друщтвпм дефектплпга средопбанатскпг пкруга,  Предщкплскпм устанпвпм,  Дешјим прганизацијама, 
невладиним сектпрпм, хуманитарним прганизацијама, Градскпм библиптекпм ,кпмпанијпм „Персу“, 
кпмпанијпм „Гпмекс“, Културним центрпм, Сппртским савезпм, клубпм “Хенди сппрт“, свим 
устанпвама културе у граду. 

19.11.2018. гпдине на Међунарпднпј кпнференцији дефектплпга пдржанпј у Мађарскпј у 
граду Szombothely,  испред наще щкпле су присуствпвале кплегинице Дущица Булпв Рптариу, Сенка 
Шиша и Дуоа Јпванпв. 

Кпнференција је пдржана у прганизацији специјалне щкпле Aranyhíd EGYMI. 
Сенка Шиша и Дуоа Јпванпв су презентпвале рад „Щкпла 9. Мај –приказ слушаја“,  у кпм је 

престављена щкпла и два метпда рада кпји се у опј спрпвпде, а кпји су пписани у засебним 
радпвима аутпрки Магдалена Ђпрђевић и Сузана Милетић- тпалетни тренинг и Сенка Шиша и Биљана 
Мирпсављев – тимски рад у групи ушеника са вищеструким сметоама.  Пвпм ппсетпм је пзванишена 
сарадоа између ПСЩ „9.мај“ у Зреоанину и щкпле Aranyhíd EGYMI у Szombothely. 

Наставници индивидуалне наставе (дефектплпзи), психплпзи и специјални педагпг  су 
пружали  струшне услуге редпвним щкплама и предщкплскпј устанпви. 

Нащи дефектплпзи узимају активнп ушещће у раду Удружеоа дефектплпга Впјвпдине. 
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Сарадоа са  Сппртским савезпм Зреоанина, уз ппсредствп Црвенпг крста, је настављена крпз  
дружеое са сппртистима  из зреоанинских клубпва.  

Сервис за ппдрщку рпдитељима је наставип рад крпз радипнице за рпдитеље (једнпм 
месешнп)  и прганизпваним саветпдавним радпм (једнпм недељнп). На услузи рпдитељима су били 
реедукатпри, лпгппеди, психплпзи, специјални педагпг. 

Щкпла је успещнп сарађивала  са Савезпм за ппмпћ МНРП Впјвпдине и Србије прекп 
Ппщтинскпг удружеоа за ппмпћ МНРП „Сунцпкрет“.  

Дан пспба са Даунпвим синдрпмпм и Дан пспба са аутизмпм смп пбележили щетопм 
централнпм градскпм улицпм. Имали смп ппдрщку пријатеља щкпле, рпдитеља и успещнп 
реализпвали активнпсти на градскпм тргу и у нащпј щкпли. 

Такпђе, у децембру,  прганизпване су  наще седме  Инклузивне игре без граница „Кад 
границе не ппстпје, играмп се мнпгп бпље“. Пвпг дана смп у Кристалнпј двпрани пкупили ппред ПЩ 
из града, пп први пут, ПЩ из пкплних насељених места. 

„Впјвпђанска иницијатива“ је наставила пружаое ппмпћи у пдећи, пбући, храни и другим  
пптрепщтинама и пбезбедила квалитетнији живпт нащим ушеницима, оихпвим ппрпдицама и  
дппринела бпљем пдвијаоу наставнпг прпцеса.  

Екп тим щкпле је усппставип сарадоу са меснпм заједницпм „Мала Америка“ и заједнп 
прикупљап сирпвине за рециклажу. 

На манифестацији „Еврппскп селп“ представљали смп Хрватску. Реакције на нащ наступ, на 
Градскпм тргу су биле пдлишне .      

Актив психплпга и педагпга пснпвних щкпла у Зреоанину,  је у пквиру свпјих редпвних  
састанака, размеоивап искуства у раду са нащим психплпзима,  спцијалнпм радницпм и специјалним 
педагпгпм. Библиптекар наще щкпле активнп је ушествпвап у раду Актива библиптекара Зреоанина. 

„Песнишка щтафета“, је и пве гпдине ппсетила нащу щкплу, предвпђена песникпм 
Владимирпм Андрићем. Кап и увек тп је дан када се сви радујемп и кпји увек прптекне у леппм 
дружеоу и незабправнпм сећаоу.  

Mанифестација и традиципналнп такмишеое у куваоу „Мајски кптлић“ je oдржанп у 
прпстпријама бправка за лица са умереним интелектуалним сметоама „Наща Приша“, уз брпјне гпсте 
из културнпг, сппртскпг живпта града Зреоанина. Уприлишен је рушак за гпсте манифестације.  

Щкплски инклузивни хпр је и пве гпдине наступап на манифестацијама у граду, али и у Нпвпм 
Саду, Спмбпру.  
       Прпслава матурске вешери за ушенике псмих разреда и заврщне гпдине средоег пбразпваоа 
је пдржана у щкплскпј сали. Ушеници су певали играли и прпвели пријатнп веше у дружеоу са свпјим 
наставницима.  

Свешана прпслава дана щкпле и излпжба ушенишких радпва је пдржана у Културнпм центру 
Зреоанина уз присуствп пријатеља щкпле и градских званишника. 

Ушенишка задруга „Заједнп“ је била активна  и пве щкплске гпдине. Били су ушесници на 
мнпгим щкплским и градским манифестацијама. Сваки пд ппгпна је узеп ушещће и дап дппринпс за 
успещан заврщетак щкплске гпдине. 

Настављен је рад на ппвећаоу безбеднпсти ушеника, крпз заједнишке акције са Пплицијскпм 
управпм Зреоанин. Ушеницима наще щкпле су, у щкплскпј библиптеци, држана предаваоа пд стране 
припадника пплиције.  

Настављен је рад на прпјектима и сарадоа са дпнатприма,  пбезбеђени су нпвпгпдищои 
пакетићи за ушенике, деп намещтаја, гардерпбе и ђашки прибпр.  

Скпрп све наще активнпсти су пратиле и п оима извещтавале Службе јавнпг инфпрмисаоа 
какп лпкалне, такп и щире заједнице. 
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Х  ШКПЛСКИ МАРКЕТИНГ 
       

Щкпла је пбављала активнпсти кпје су дппринпсиле јашаоу оенпг угледа, кап  и прпмпцији 
крпз квалитетне и разнпврсне делатнпсти. 
 

АКТИВНПСТИ РЕАЛИЗАТПРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 пдржаваое и ажурираое 
интернет презентације щкпле 

 Стеван Турински, Тим за инфпрмисаое  тпкпм гпдине  

 сашиоаваое Акципнпг плана за 
реализацију свих манифестација у 
щкпли  

 Актив за щкплскп развпјнп планираое  септембар-пктпбар  

 устанпвљаваое принципа 
сарадое са представницима 
лпкалне заједнице 

 Актив за щкплскп развпјнп планираое  септембар – нпвембар 

 ушещће на медијима 
 директпр, струшни сарадници, 

наставници, лице за кпнтакт са 
медијима 

 тпкпм гпдине 

 избпр щкплске химне  наставник музишке културе 
 тпкпм првпг 

пплугпдищта 

 развијаое прпграма ппмпћи 
ушеницима,  наставницима и 
рпдитељима редпвних щкпла 

 тим за сарадоу са редпвним щкплама  тпкпм гпдине 

 сарадоа са щкплпм „Стеван 
Сремац“из Сенте  

 директпр, струшни сарадници, 
наставници 

 септембар - пктпбар 

 сарадоа са щкплпм  
„Аranyhíd” из Спмбатхељ – 
Мађарска 

 директпр, струшни сарадници, 
наставници 

 тпкпм гпдине 
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  ЗАКЉУЧАК 
 
 

Щкплска 2018/2019. гпдина је заврщена успещнп,  упркпс мнпгпбрпјним пбјективним 
тещкпћама кпје су птежавале рад. Прпблем прпстпрнпг капацитета и даље услпвљава рад у три 
смене и шаспве пд 30 минута. Настављене су активнпсти усмерене ка заврщетку изградое нпве 
двприщне зграде, кпја ће пбезбедити лепще услпве за квалитетнији рад. 
 

Мнпгпбрпјне активнпсти ушеника и заппслених у щкпли ппказују да рад и дпбра мптивација 
мпгу да надпкнаде материјалне недпстатке. Заједнп смп ушествпвали на свим градским 
манифестацијама и дпбрп сарађивали са свим градским институцијама и структурама. Ппказали смп 
да нащи ушеници у мнпгим стварима не запстају за другпм децпм, самп им треба пружити прилику да 
се псећају кап равнпправан сегмент друщтва.  
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Щкпла је ___________________________ гпдине усвпјила Извещтај п пствариваоу Гпдищоег 
прпграма рада за щкплску 2018/2019. гпдину. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председница Щкплскпг пдбпра: 
Драгана Башулпв  
 

____________________________ 
 

                     Директпрка щкпле: 
                                                                                                                                                     Снежана Вукић   

 

__________________________ 

 
 
 



 


