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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 птппшеласа 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 2016/17. гпдине приликпм планираоа и прпграмираоа рада щкпле, у свим сегментима узети су 
у пбзир и:Развпјни план щкпле, Прпграмске пснпве васпитнпг рада щкпле, прпграм здравственпг васпитаоа, кап и 
предлпзи из Извещтаја п пствариваоу Гпдищоег плана за щкплску2015/2016.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. 88/2017и 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 целпдневни бправак ушеника у псам пдељеоа. При матишнпј щкпли ппстпје и раде 5 дислпцирана пдељеоа у 
три 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, и шајнпм кухиопм, прпстприју здравственпг радника, кап и кабинет наставника индивидуалне наставе. 

Такпђе , у пквиру щкпле, на другпј лпкацији функципнище  „ Наща приша“ за пптребе и активнпсти деце 
старије пд псамнаест гпдина. 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 ).   

Ушипнице дпнекле пдгпварају нпрмативу щкплскпг прпстпра и ппреме, али фискултурна сала је вепма 
неппдесна за извпђеое наставе физишкпг васпитаоа. 

У щкпли је пбезбеђенп даљинскп грејаое. 
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намена прпстпра  укупна ппвршина (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 су радиле и следеће 

службе: 
o Струшна служба је заступљена следећим струшним прпфилима: 2 психплпга, 1 спцијални радник.   
o Библиптекар 
o Здравствена служба је заступљена са 3 медицинска технишара и 1 стпматплпщким технишарем. 
o Наставници индивидуалне наставе: 6 лпгппеда, 13 реедукатпра психпмптприке, 2 спматппеда, 1 

специјални педагпг  и 2 наставника кпрективнпг рада. 
o Дефектплпзи  ппред  свпг рада  у щкпли, пружају ппдрщку и другим устанпвама/щкплама у Зреоанину и у 

насељеним местима. 
  

У реализацији Плана рада щкпле били су  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 

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 
Сппртска такмишеоа 

Јувенилнп  

саветпвалищте 

Ушеници вищих разреда 

пснпвне и среое щкпле 

Здравствена едукација у пквиру зпрпграма 

превенције 
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5. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКПЛЕ  
 
Щкплске 2017/18 реализпвани су примарни задаци : 
 

                  а)   пбразпвнп-васпитни рад 
  б)   кпрективнп-педагпщки рад 
  в)   адекватна рехабилитација деце са развпјним сметоама у пднпсу на врсту и степен менталне  
        недпвпљне                       
        развијенпсти 
 г)    пбразпваое и васп. ушеника у циљу у циљу прпфесипналнпг псампстаљиваоа и псппспбљаваоа и                       
       укљушиваоа у друщтвену средину                             
 д)  ппдизаое нивпа безбеднпсти и сигурнпсти ушеника у щкпли 
 ђ)  ппбпљщаое угледа и прпмпције щкпле 

                 е)  Ппбпљщаое атмпсфере у щкпли и међуљудских пднпса 
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 II    ПРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКПЛЕ 
 

1.БРПЈНП СТАОЕ УЧЕНИКА - на крају  шкплске 2017/2018.гпдине 

         

Редни 

број 
Одељење - група Врста 

Број 

ученика у 

одељењу 

Број ученика на 

нивоу  разреда 

1. I-1 ЛМР- ОШ 7   
 

2. I-2 ЛМР- ОШ 6 I 13 

3. II-1 ЛМР- ОШ 7     

4. II-2 ЛМР- ОШ 6 II 13 

5. III-1 ЛМР- ОШ 5     

6. III-2 ЛМР- ОШ 4 III 9 

7. IV-1 ЛМР- ОШ 10 IV 10 

свега 7  нижи разреди 45  45 

8. V-1 ЛМР- ОШ 10 V   10 

9. VI-1  ЛМР- ОШ 6   VI 6 

10.  VII-1 ЛМР- ОШ 5    

11.  VII-2 ЛМР- ОШ 6   

12.  VII-3 ЛМР- ОШ 7 VII   18 

13.  VIII-1 ЛМР- ОШ 5   

14.  VIII-2 ЛМР- ОШ 3 VIII 8 

  7 виши разреди 42  42 

15. M ( II, IV,V, VI ) 
ЛМР- ОШ  

комбиновано мађарско 
1+1+1+1 M 4 

  1 комбиновано мађарско 4  4 

16.  II, IV, V   ЛМР- ОШ -Меленци 1+2+3  6 

17.    III    ЛМР- ОШ -Меленци 4  4 

18.   VI,VIII  ЛМР- ОШ -Меленци 2+4  6 

19. I,II,III ,V ЛМР- ОШ – Стајићево 1+1+1 +1   4 

20. II, VI   ЛМР- ОШ - Чента 1+1     2 

21. II, III     Алтернатива 4+3  7 

  6 дислоцирана одељења 29  29 

22.   5/3 У+6/3 У УМР 2+1    

23. 5/4 У УМР 4    

24. 5/5 У УМР 5    

25.      4/6 У УМР 6    

26.        4/7 У УМР 7    

27.  4/8 У УМР 8    

28. 4/9 У УМР 8    

29.  4/10 У УМР 8    

  8   УМР 49  49 

30. Млађа предшк.разв. Развојне сметње 7    

31. Припр.предшк. разв Развојне сметње 3   

32. Припр.предшк. разв. Развојне сметње 4   

33. Припр.предшк. разв. Развојне сметње 5   

  4 Развојна предш. 19  19 

34. I група-нижи продужени боравак 10   

35. II група-нижи продужени боравак 10   
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Средое пбразпваое  

 

Разред и одељења Уписано Исписано Тренутно бројно стање 

0 – 1 7 1 6 

0 – 2 9 1 8 

0 – 3 8 0 8 

1 – 1 5 0 5 

1 – 2 6 2 4 

1 – 3 7 0 7 

1 – 4  8 0 8 

2 – 1 5 1 4 

2 – 2  7 1 6 

2 – 3  5 0 5 

2 – 4  3 0 3 

3 – 1 и 3 – 2 8 0 8 

3 – 3  1 1 0 

УКУПНО :  79 7 72 

 
 
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 2017/18. гпдину.  
 
 
3. ИЗВЕШТАЈ П  РЕАЛИЗПВАНИМ ЧАСПВИМА У ПСНПВНПМ OБРАЗПВАОУ 
 
Сви планирани шаспви у щкплскпј 2017/18 гпдину су реализпвани. 
 

 
 

 

 
2 продужени боравак 

 
  

свега  35 ОСНОВНА ШКОЛА  188  188 
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4 .ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗПВАНИМ ЧАСПВИМА У СРЕДОЕМ ПБРАЗПВАОУ ШКПЛСКЕ 2017/2018. ГПДИНЕ  
 
 
 

 
 
 

 
Наставни предмет 
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о
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РЕДПВНА НАСТАВА             

Српски језик и коижевнпст 148 3 444 70 4 280 
70 
66 

3 
1 

210 
66 

66 2 132 

Физишкп васпитаое 74 3 222 70 4 280 
70 
66 

3 
1 

210 
66 

66 
 

2 132 

Математика 111 3 333 70 4 280 
70 
66 

3 
1 

210 
66 

66 2 132 

Пснпве друщтвених 
дисциплина 

111 3 333          

Пснпве прирпдних 
дисциплина 

111 3 333          

Музика 37 3 111          

Ликпвна култура 74 3 222          

Пснпве технике рада са 
пракспм 

74 
370 

3 
3 

222 
111

0 
         

Уређеое друщтва       66 1 66 66 2 132 

Практишна настава    690 6 
414

0 
690 
654 

5 
1 

345
0 

654 
654 4 2616 

Пснпве мащинства    70 2 140       

Ппзнаваље материјала    70 1 70       

Материјали и пбрада метала    70 2 140 70 2 140    

Технишкп цртаое са 
мащинским елементима 

      70 2 140 66 1 140 

Технплпгија рада    70 3+1 280 70 2+1 210 66 1+1 132 

Кпрективни рад 90 3 270 90 4 360 90 4 270 90 2 180 

Пснпве угпститељства    70 1 70       

Хигијена и защтита на раду    70 1 70       

Припремаое намирница    70 1 70 66 1 66    

Ппзнаваое рпбе       66 1 66    

Текстилна влакна    70 1 70       

Мащине и алати 1+3    70 1 70 70 1 70    

Мащине и алати 1+2             

Технплпгија щивеоа    70 1 70 70 1 70    

Технплпгија щивеоа 
текстила 

            

Ппзнаваое материјала 1+3       70 1 70    

Ппзнаваое материјала 1+2             

Ппзн. материјала(пбућари)       70 1 70    

Мащине и апарати (пбућари)       70 1 70 66 1 66 

Tехнплпгија щивеоа пбуће       70 1 70 66 1 66 

Прехрамбена технплпгија          132 1 132 

Пснпве прехрамбене 
технплпгије 

            

Мащине и апарати (пекари)             

ИЗБПРНА НАСТАВА  

Грађанскп васпитаое 4 Група 35 x 4                                            140 

Верска настава  

Правпславна 2  Групе 35x2                                                70 

Катплишка 1   Група 35                                                    35 
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Исламска   

ДППУНСКА НАСТАВА  

Српски језик и коижевнпст 35x2 35x2                                                 70 

Математика 35x2  37x2                                                  70 

СЕКЦИЈE   

Пснпве прирпдних дисциплина   

Пснпве друщтвених дисциплина   

Српски језик и коижевнпст 35x2 35x2                                                  70 

Математика 35x2 35x2                                                  70 

Физишкп васпитаое 35x2 35x2                                                   70 

Хпр и пркестар   

Ликпвна секција   

 
 
 

 
5. РИТАМ  РАДНПГ  ДАНА  ШКПЛЕ 
 
Сви ушеници ппхађају наставу у централнпм пбјекту, у 3 смене са скраћеним шаспвима пд 30. минута, псим 
развпјнихгрупа кпје се налазе у баракама  

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 је била у щкпли пд  7,30-16,30. Бправак је радип пд  7,30-11,30 / 11,30-16,30 . Развпјна 
предщкплска група је ппхађала щклплу  пд 7,30 дп 16,00. 

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

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

 
6. ШКПЛСКИ КАЛЕНДАР 

 
 

Припремна настава за пплагаое разредних испита: 

 јунски рпк августпвски рпк 

Пснпвна и средоа шкпла 04.06. – 08.06.2018. 01.08. - 07.08.2018 . 

 
Време пдржаваоа разредних испита: 

 

Пснпвна и средоа шкпла 11.06. – 15.06.2018. 08.08. – 14.08.2018. 

 
Припремна настава за пплагаое ппправних испита: 

 

Пснпвна и средоа шкпла 18.06. – 22.06.2018. 15.08. – 21.08.2018. 

 
Време пдржаваоа ппправних испита: 

 

Пснпвна и средоа шкпла 25.06. – 29.06.2018. 22.08. – 28.08.2018. 

 

 Саппщтеое п успеху ушеника и ппдела ђашких коижица,пднпснп сведпшанстава на крају првпг 
пплугпдищта је пбављенп 27.12.2017. гпдине, а на крају гпдине 01.06.2018. гпдине за ушенике псмпг 
разреда и заврщне гпдине средое щкпле и 28.06.2018. за ушенике 1-7. разреда пснпвне щкпле и 0  
разреда средое щкпле. 

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

 06.12.2017.- Инклузивне игре 

 09.12.2017.- наставна субпта (надпкнада шаспва пд среде 06.12.2017.)  

 11.05.2018. - прпслава Дана щкпле  

 19.05.2018. - наставна субпта (надпкнада шаспва пд петка 11.05.2018.)  

 26.05.2018. - радна субпта: Уређеое щкпле и пкплине 
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Расппред раднпг времена: 
 

 Директпра щкпле:  7
00

-15
00

 
 Ппмпћника директпра пснпвне и средое щкпле: 7

00
-15

00
 

 Ппмпћних наставника  : 8 сати, зависнп пд расппреда шаспва ушеника (7
00

-15
00

  или 11
00

-19
00

)   
 Струшних сарадника : психплпга : 8

00
 -14

00
 или 13

00
-19

00
, спцијалнпг радника: 9

00
-15

00
 

 Библиптекара
 
: 9

00
-15

00
 

 Здравствених радника: 7
00

-15
00

  или 11
00

-19
00

 
 Наставника у бправку: 8

00
 -13

00
   или   11

30
 -16

30
 

 Секретара, административнпг радника:  7
00

-15
00

 
 Щефа рашунпвпдства и благајника: 7

00
-15

00
 

 Кувара: 6
00

-14
00 

 
 Сервира: 8

00
-16

00
  

 Радника на пдржаваоу шистпће и дпмара: 6
00

-14
00

 или 12
00

-20
00

 
 
 
 
 
 
 
7. ИЗВЕШТАЈ П РАДУ  ПРПДУЖЕНПГ БПРАВКА  
 
 

За ушенике нижих разреда бип је прганизпван рад у  2 групе прпдуженпг бправка, кпји је пбухватап 24 
ушеника  првпг и другпг  разреда. 

Бправак је радип  супрптнп пд смене нижих разреда. Пкупљаое деце је билп пд 7
00 

 дп 8
00

 шаспва, са 
предвиђеним дпрушкпм у тпм термину. Накпн дпрушка деца су имала два шаса кпрепетиције и два шаса васпитнпг 
рада. У 11

00
 шаспва је предвиђен рушак, a ппсле оега игра, релаксација и пдлазак на наставу. 

Пваква прганизација рада пд великпг је знашаја за развпј лишнпсти ушеника. Пре свега,свакпдневнпм 
стимулацијпм умаоују се негативне ппследице спцијалне, а шестп и емпципналне депривације, присутне кпд 
великпг брпја ушеника . Уз струшнп –педагпщку ппмпћ наставника ушеници утврђују, прпдубљују, али и усвајају 
нпва знаоа и навике. Припритетни васпитни задаци у раду бправка везана су за пбласт здравствене едукације, 
ппсебнп хигијенских навика и развпј интелектуалних сппспбнпсти. 

Прганизацијпм рада пбезбеђује се систематска и кпнтинуирана примена правила пдржаваоа лишне 
хигијене, щтп има за циљ ублажаваое негативних ппследица живпта у услпвима нарущених хигијенских услпва. 

Други задатак се реализује крпз бпгатп стимулисаое шула и благпвременпм прганизпваоу сензпмптпрних 
функција, ппдстицаоу развпја гпвпра и правилне кпмуникације,щтп је истпвременп услпв правилнпг развпја 
псталих кпмппненти лишнпсти ушеника. 

 
 
 
8.  ИЗВЕШТАЈ П РАДУ РАЗВПЈНИХ ГРУПА 
 
У щкплскпј 2017/2018. гпдини, припремнп-предщкплске  и млађу развпјну групу ппхађалп је  19 деце. Пд тпга,  7  
деце (6 дешака и 1 девпјшица)  у млађпј развпјнпј и 12  деце (10 дешака и 2 девпјшице )  је билп расппређенп у три 
припремнп предщкплске групе. 
 
Седмпрп деце је пве гпдине заврщилп припремнп-предщкплски прпграм. За сву децу били су израђени ИВПП-и. 
Петпрп деце наставља щкплпваое у нащпј щкпли. Пдлукпм Интерреспрне кпмисије, пплазак у први разред 
пдлпжен је за 5 деце. Укупан брпј изпстанака за све групе је 1299. 
Адаптаципни перипд и првп укљушиваое у кплектив, успещнп је савладалп  3 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. 
Трпје деце је билп укљушенп у тпалени тренинг. Уз велику ппмпћ медицинских радника, рпдитеља и васпиташа, 
тпалетни тренинг за сву децу је успещнп заврщен  и вище не кпристе пелене.  
Двпје деце укљушене у млађу развпјну групу не хпда сампсталнп збпг шега је оихпв бправак у щкпли бип 
временски пгранишен на сат времена два пута недељнп (деца су у тпку бправка у щкпли имали индивидуалне 
третмане реедукатпра психпмптприке и спматппеда).  Ппстпји пптреба и иницијатива рпдитеља да се у нареднпј 
щкплскпј гпдини пбезбеде услпви за прпдужеое оихпвпг бправка на свакпдневни бправак. 
Кпнтакт и сарадоа са рпдитељима је свакпдневна, уз међуспбну размену инфпрмација.Сарадоа са рпдитељима 
пстварује се и крпз :  групне и индивидуалне рпдитељске састанке, кпмуникацијске свеске, крпз радипнице, Клуб 
рпдитеља и наставника... 



 15 

Сарадоа са медицинскпм службпм пдвија се свакпдневнп.  С пбзирпм да је већина деце несампстална у свим 
сегментима сампппслуживаоа и бриге п себи и да не кпнтрплищу сфинктере  или се укљушују у тпалетни 
тренинг,ппстпји  пптреба за медицинским радникпм кпји би бип кпнстантнп  на распплагаоу.  
 
 

 

 

 

Имајући у виду узраст деце и структуру група,  а нарпшитп имајући у виду специфишнпсти свакпг детета  ппстпји  
изражена пптреба за щтп већим ангажпваоем индивидуалних наставника, пре свега реедукатпра психпмптприке 
и лпгппеда.   
Тпкпм щкплске гпдине укљушивали смп се и ушествпвали  у разним манифестацијама кпје прганизпвала щкпла. 
Щетали смп градпм ппвпдпм пбележаваоа Дана пспба са Даунпвим синдрпмпм, нека деца су први пут била у 
играпници тпкпм прпслављаоа рпђенданца у играпници Гринфилд , ппсетили смп другаре у вртићу „Звпншица“, 
први пут смп ушествпвали на приредби ппвпдпм пбележаваоа Дана щкпле. Псим тпга, ппсећивали смп градске 
паркпве и игралищта и средпм пдлазили на Градски базен. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Предшкплскп на крају шкплске 2017/18  
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м ж м ж м ж м ж 

Млађа предшкплска развпјна 1 6 1 - - - - 6 1 541 - 541 

Укупнп: 1 6 1 - - - - 6 1 541 - 541 

Припремнп предшкплска развпјна 
1 3 0 - - 

- 
 

- 3 0 174 - 174 

Припремнп  предшкплска развпјна 1 1 2 - - 1 - 2 2 198 - 198 

Припремнп  предшкплска развпјна 1 5 0 - - - - 5 0 386 - 386 

Укупнп: 3 9 2 - - 1 - 10 2 758 - 758 

Свега предшкплскп 4 15 3 - - - - 16 3 1299 - 1299 
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9. ИЗВЕШТАЈ ЦЕЛПДНЕВНЕ НАСТАВЕ  
 
Щкпла 
Укупнп брпјимп 3 пдељеоау кпјима наставу ппхађа 12 ушеника. Тпкпм другпг пплугпдищта имали смп 3502 
изпстанка. Једна ушеница је напустила щкплу збпг пресељеоа. 
Сви ушеници су пцеоени у складу са ИПП-има, на пснпву кпјих су пратили наставу. Прпсешна пцеба пдељеоа је 
4,48. Сви ушеници су имали примернп владаое. 
Тпкпм пве щкплске гпдине, ушеници су били активни у раду ушенишке задруге и ушествпвали су на брпјнин 
прпдајним ващарима са минђущама кпје су правили. Били су активни у  пквиру прпграма рециклаже секундарних 
сирпвина. 
  
Наща приша 
 
Щкплску 2017/2018 ,, Наща приша" јке заврщила са 37 ушеника расппређених у 5 група. 
Сви ушеници су пписнп пцеоени и имају примернп владаое. 
Брпј изпстанака у првпм пплугпдищту је 2249, а у другпм 2280 – укупнп 4529 изпстанака. Сви изпстанци су 
пправдани, ушеници изпстају збпг бплести  или рпдитељи имају прпблем какп да их дпведу у щкплу. 
Настављена је и пве щкплске гпдине сарадоа са струшнпм службпм и ушеници су дплазили на заказане третмане 
кпд психплпга. 
 
Пдлишна је такпђе била сарадоа са медицинскпм службпм щкпле. 
Ушенишка задруга „Заједнп“ и ушеници целпдневне наставе су у щкплскпј гпдини били изузетнп вредни . 
Ппсећивали  су и ушествпвали на брпјним манифестацијама кпје је су  прганизпване у граду: 
-Излпжба и прпмпција радпва у ЗРЕППКУ 
-Псмпмартпвска прпдајна излпжба у щкпли 
-Псмпмартпвска прпдајна излпжба у центру града 
-Баскет бал куп У16 
-Прпдајна излпжба на сајму ппљппривреде 
-„Буђеое прплећа“ наступ ушеника и прпдајна излпжба 
-Цветни сајам Гпмекс тптал 
-Наступ ушеника и прпдајна излпжба на прпслави Дана щкпле 
-Еврппскп селп 
-Наступ на прпслави Дана щкпле П.П. Оегпщ 
-Прпдајна излпжба на манифестацији „Банатска приша“ 
-„Кад границе не ппстпје, играмп се мнпгп бпље“, инклузивне игре 
-Плимпијада за децу са сметоама у развпју , „Антун Скала“ Бепград 
-Мајски кптлић 
-„Шигрине игре“ 
-ликпвна кплпнија на градскпм тргу 
-ппседцивали смп базен и сппртски центар Бамби 
-правили смп ппклпне -130 рампва за слике и 130 кутија за папир 
 
Наставили смп сарадоу са Ппљппривреднпм щкплпм , кпја нам је у пвпм пплугпдищту ппмпгла пкп сређиваоа и 
презиваоа впћоака, кап и са Ппљппривреднпм струшнпм службпм Зреоанин, кпја нам је ппрскала впћоак. Из 
нащих пластеника смп пласирали пргански спанаћ нащим кплегама и „Царскпј бащти“. Брали  смп малине, вищое 
, а пд наще лаванде смп правили букете за прпдају. 
Ушениц и се редпвнп баве активнпстима из пбласти рециклаже, пвпг пплугпдищта су купљене канте за пдвајаое 
рециклажнпг материјала. 

Ппсетила нас је и Ектерна инспекција, кпја је била изузетнп задпвпљна нащпм прганизацијпм , кап и 
прпстпрним капацитетима.  
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III  ИЗВЕШТАЈИ П РАДУ СТРУЧНИХ ПРГАНА И СТРУЧНИХ  САРАДНИКА   У ШКПЛИ 
 

1. НАСТАВНИЧКП ВЕЋЕ 

 
         За щкплску 2017/2018  гпдину планиранп је 10  седница Наставнишкпг већа, а пдржанп је 12 .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.Разматраое и усвајаое предлпга Анекса Щкплскпг 
прпграма за шетврти разред 

3. Разматраое и усвајаое предлпга Анекса Щкплскпг 
прпграма за пети разред 

4. Разматраое и усвајаое предлпга Анекса Щкплскпг 
прпграма за щести разред 

5. Инфпрмисаое кплектива п кадрпвским прпменама и 
режи 

6.Ппдела задужеоа у  40-шаспвнпј раднпј недељи 

7. Утврђиваое расппреда извпђеоа дппунскпг рада за 
време зимскпг распуста 

8.  Текућа питаоа 

23.08.2017. 

               ДРУГА СЕДНИЦА  

        1.Разматраое Извещтаја п реализацији Гпдищоег  
           плана рада щкпле за щкплску 2016/17 
        2.   Разматраое Извещтаја директпра щкпле п свпм  
             раду и раду щкпле за щкплску 2016/17 
 
        3  Разматраое Гпдищоег плана рада щкпле за                
            щкплску 2017/18.    
        4. Разматраое Извещтаја струшнпг усаврщаваоа  
             заппслених за щкплску 2016/17 
       5   Разматраое Плана струшнпг усаврщаваоа  
             заппслених за щкплску 2017/18 
       6. Текућа питаоа 
 
 

14.09.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ТРЕЋА СЕДНИЦА 

1. Даваое сагласнпсти за План интегритета 

2. Текућа питаоа 

31.10.2016. 

 
 
 
 
 

            ШЕТВРТА СЕДНИЦА 

1. Пслпбађаое ушеника ппхађаоа наставе физишкпг 

васпитаоа и пцеоиваоа 

2. Фпрмираое радне групе за израду нпвпг РПЩ-а 

6. Текућа питаоа 

14.12.2017. 
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         ПЕТА 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 2017. 

              ЩЕСТА СЕДНИЦА 

1. Извещтај Тима за защтиту деце пд злпстављаоа и 

занемариваоа 

2. Извещтај Тима за развпј щкплскпг прпграма 

3. Извещтај Тима за струшнп усаврщаваое 

4. Текућа питаоа 

5.  

28.02.2018. 

              СЕДМА СЕДНИЦА 
 
           1.Утврђиваое предлпга кандидата представника из  
              редпва заппслених за шланпве Щкплскпг пдбпра 

 
           2. Извещтај Тима за сампвреднпваое 
 

           3.Извещтај Актива за развпјни план щкпле 

          4. Извещтај Педагпщкпг кплегијума 

          5. Текућа питаоа 

 

27.03.2018. 

             ППСЕБНА СЕДНИЦА 
 

1. Мищљељое Наставнишкпг већа п пријављенпј 

кандидаткиои за избпр директпра щкпле 

 

18.04.2018. 

                   

                                 ПСМА СЕДНИЦА 

1. Извещтај тима за прпјектнп планираое 

2. Извещтај п реализацији актуелних прпјеката у щкпли 

3. Пдлука п избпру учбеника за щкплску 2018/19 

4. Пдлука п избпру избпрних предмета за први и други 

22.05.2018. 
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циклус 

5. Пдлука п избпру рпдитеља ппсматраша на Заврщнпм 

испиту пснпвне щкпле 

6. Анализа реализације активнпсти ради ппбпљщаоа 

међуљудских пднпса и угледа и прпмпције щкпле 

7. Клуб слпбпдних активнпсти 

8. Текућа питаоа 

                              ДЕВЕТА 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. Текућа питаоа 

 

                           ДЕСЕТА 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 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 за Предщкплски 

прпграм, Анекс Щкплскпг прпграма за први, пети и 
щести разред, Щкплскпг прпграма за средоу щкплу( 
једнпгпдищоу, први разред, други разред и трећи 
разред) 

12. Текућа питаоа 

 

      ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА 
1. Разматраое и усвајаое предлпга за шланпве Тима за 

Развпјни план щкпле 
2. Разматраое предлпга нпвпг Развпјнпг плана щкпле за 

2018/21 гпдину 
3. Текућа питаоа 

 

 
 
 

 
2. ИЗВЕШТАЈИ П РАДУ ПДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 
 
       У пбласти праћеоа и вреднпваоа ппнащаоа ушеника, пдељенска веће су се бавила испитиваоем 
сампсталнпсти ушеника и оихпвим пднпспм према щкплским и друщтвеним пбавезама и импвини. Пратилп је и 
анализиралп  рад кпмисије 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 
 на крају шкплске  2017./2018. гпдине 

 

Седнице одељењских већа одржаване су према усвојеном Годишњем плану рада школе.   

 

 

 

БРПЈНП СТАОЕ УЧЕНИКА 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОА УПИСАНП ИСПИСАНП КПНАЧНП СТАОЕ 

IV 6 7 1 6 

IV 7 7 1 7 

IV8 8 / 8 

IV9 8 / 8 

IV10 8 / 8 

УКУПНП 38 2 37 

         
ИСПИСАНИ,ИСКЉУЧЕНИ ИЛИ НАПУСТИЛИ ДАЉЕ ШКПЛПВАОЕ 

РЕДНИ 
БРПЈ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

НАППМЕНА/РАЗЛПГ 

1.  Стеван Вукпвић IV 7   Збпг пресељеоа у други град, а пнда 
се 04.06. ппнпвп уписап у нащу щкплу 

2.  Драган Тпмащ IV 6   Збпг не мпгућнпсти прганизпваоа 
дпласка и пратое дп щкпле 

 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА Сви ученици у ,,Нашпј причи" су пписнп пцеоени 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

ПДЛИШАН 
ВРЛП 

ДПБАР ДПБАР ДПВПЉАН НЕДПВПЉАН НЕПЦЕОЕН 
ПРПСЕШНА 

ПЦЕНА 

                

/                

                

УКУПНП               

 
 

 
ИЗПСТАНЦИ 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

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

IV 6 122+123 /   245 

IV 7 333+298 /  631  

IV8 617+887 / 1504  

IV9 554+424 /  978 

IV10 623+548 / 1171 

УКУПНП   4529 

 
 

ВЛАДАОЕ-сви ученпци имају примернп владаое 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

ПРИМЕРНП ВРЛП ДПБРП ДПБРП ДПВПЉНП НЕЗАДПВПЉАВАЈУЋЕ 

            

            

            

УКУПНП           
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ППХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

ППХВАЛЕ И НАГРАДЕ / 
пдељеое 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УШЕНИКА РАЗЛПГ 

      

 /     

/   

 
 

ВАСПИТНП-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ  

Презиме и име 
ученика 

Раз. и 
пдељ. 

Васп.-дисц. мера РАЗЛПГ 

 /       

 /       

 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСПВА СЕКЦИЈЕ/ ДППУНСКА 
 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ/ДППУНСКА БРПЈ УШЕНИКА 

    

Лпгппедски рад  37  

    

    

 
 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ППМПЋИ УЧЕНИЦИМА 

ВРСТА ТРЕТМАНА 

 ДЕФЕКТПЛПГ 
СПЦИЈАЛНИ 
РАДНИК 

ПСИХПЛПГ 
СПЕЦИЈАЛНИ 
ПЕДАГПГ 

ВАН ЩКПЛЕ 

           

            

           

  

БРПЈ 
УШЕНИКА 

/   37  3  1  / 

 
 

 
САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА  

ВРСТА САРАДОЕ БРПЈ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ Свакпдневнп  

РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  5 рпдитељских састанака 

ППСЕТА ППРПДИЦИ /  

 
 

ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ  
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БРПЈ УЧЕНИКА 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ   

ВАРСКА НАСТАВА ПРАВПСЛАВНА   

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

 

Прпграмске активнпсти Местп  Датум 

Излпжба и прпмпција 
радпва Ушенишке задруге-
Зреппк 

Зреоанин 19.01.2018. 

Псмпмартпвска прпдајна 
излпжба у щкпли 

ПСЩ ,,9.мај", Зреоанин  
05.03.2018. 

Псмпмартпвска прпдајна 
излпжба у 
центру града 

Зреоанин, Градски трг  
07.03.2018. 

 
Basketball  cup U16 

Кристална двпрана, 
Зреоанин 

 
16.- 18.04.2018. 

 
Прпдајна излпжба на 
сајму ппљппривреде  

Кристална двпрана, 
Зреооанин 

22.04.2018 

,,Буђеое прплећа", 
Наступ ушеника и излпжба 
радпва ушенишке задруге 

Градски трг, Зреоанин 21.04.2018. 

Цветни сајам-прпдајна 
излпжба 

Гпмекс тптал, Зреоанин 05.05.2018. 

Прпслава дана щкпле 
,,9.мај" 
 

Културни цеднтар, 
Зреоанин 

08.05.2018. 

Еврппскп селп Градски трг, Зреоанин 10.05.2018 

Наступ нащих ушеника на 
прпслави дана щкпле 
,,П.П.Оегпщ" 

Нарпднп ппзприщте ,,Тпща 
Јпванпвић, Зреоанин 

11.05.2018. 

Прпдајна излпжба на 
манифестацији ,,Банатска 
приша" 

Месна заједница на 
Багљащу 

19.05.2018. 

,,Кад границе не ппстпје, 
играмп се мнпгп бпље", 
инклузивне игре 

Хала сппртпва, Зреоанин  25.05.2018. 

Ушествпваое на 
плимпијади  

Щкпла за децу са сметоама 
у развпју, "Антпн Скала", 
Бепград 

08.06.2018. 

Мајски кптлић Прпстпр Дневнпг бправка 
,,Наща приша" 

08.06.2018. 

Ушествпваое на ,, 
Шигриним играма"- 
плимпијади 

Сппртски центар  Партизан 11.06.2018. 

Ушествпваое на ликпвнпј 
кплпнији 

Градски трг, Зреоанин 12.06.2018. 

Пдлазак на базен Градски затвпрен базен Свакпг шетвртка 

Сппртске активнпсти Сппртски центар ,,Бамби", 
Зреоанин 

Свакпг петка 
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  ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА ПДЕЉЕНСКПГ ВЕЋА НИЖИХ РАЗРЕДА                                        
 
 

У нижим разредима наще щкпле уписанп је укупнп 65 ушеника, ( 28 девпјшица и 37 дешака ). 
У тпку I пплугпдищта уписана су 4 нпва ушеника, 2 ушенице у I разреду, 1 ушеница у  II разреду у Aлтернативи и 1 
ушеник у IV 1 разреду. Један ушеник из II разреда у Алтернативи се исписап на сампм крају щкплске гпдине. 
У матишнпј щкпли ппстпји 7 разреда првпг цикуса пбразпваоа са 45 ушеника и једнп кпмбинпванп пдељеое на 
мађарскпм језику са 2 ушеника. Псталих 18 ушеника ппхађа наставу у дислпцираним пдељеонима у Стајићеву, 
Шенти, Меленцима и Алтернативи. 
Имамп и 2 разреда дневнпг бправка кпје ппхађају ушенициI и II разреда, 26 ушеника. 
За све ушенике израђени су ИПП-и (ИПП 2), на пснпву кпјих су и пцеоени. 
 
Ушеници првих разреда, 14 ушеника,  пцеоени су пписним пценама. Пдлишних ушеника је 38, 10 ушеника је 
врлпдпбрп, а 2 ушеника су пстварила дпбар успех. 
Ппщти успех свих нижих разреда је Oдлишан, са прпсешнпм пценпм 4,64. 
Ппхвалницу за пдлишан успех ( 5,00 ) и примернп владаое дпбип је 21 ушеник. 
 
Непцеоених ушеника, без пдрађенпг ИПП-а, је 2, ушеници IV1 разреда, пд ппшетка гпдине нису дплазили на 
наставу и упућени су на разредни испит. 
 
Већина ушеника је примернпг владаоа (58 ушеника ). 2 ушеника имају врлпдпбрп владаое а 2 ушенице су дпбрпг 
владаоа. 
 
Васпитнп-дисциплинска мера: 
Укпр пдељеоскпг старещине изрешена је Кплпмпар Драгани ( III2 ) збпг већег брпја непправданих изпстанака. 
Укпр пдељеоскпг већа изрешена је:Кристини Бисљими( II1) ,Станищин Александру ( IV1 ) и Ренати Ппљак ( 
IVмађарскп ) збпг већег брпја непправданих изпстанака и Исакпв Александру ( III1 ) збпг недплишнпг, 
деструктивнпг ппнащаоа. 
 
Пстварили су укупнп 13 474  изпстанка, пд тпга 11 216 пправданих и 2258 непправданих изпстанака. 
 
Ушеници нижих разреда су ппхађали избпрне предмете: шувари пририде или пд играшке дп рашунараи грађанскп 
васпитаое ( 51 ушеник ) или верску наставу ( правпславна ( 3 ушеника ), катплишка ( 3 ушеника ), исламска ( 9 
ушеника ) ). 
 
Дппунска настава из предмета српски језик, мађарски језик и математика се редпвнп спрпвпдила. Дппунску 
наставу из српскпг језика и математике ппхађалп је пп 48 ушеника , а дппунску наставу из мађарскпг језика 1 
ушеник. 
 
Ушеници матишне щкпле имали су ппдрщку наставника индивидуалне наставе – реедукатпра психпмптприке, 
лпгппеда, спматппеда, психплпга. Кплеге су истакле да су нащи ушеници пве щк.гпдине били ускраћени за вище 
шаспва индивидуалне наставе. Такпђе мисле да би билп бпље да наставници индивидуалне настве уђу у разреде и 
такп плакщавају наставни прпцес кпји се пдвија у јакп тещким услпвима. 
Шаспве дефектплпга ппхађалп је 46 ушеника. Ппдрщку спцијалнпг радинка, кап и психплпга ималп је пп 29 ушеника. 
Специјални педагпг је пружап ппдрщку 25 ушеника. 
 
Имамп једнпг ушеника кпји је на тпалетнпм тренингу ( Лука Стајић II1) и један ушеник је јпщ увек кпристи пелене ( 
Дејан Ппппвић III1 ).  
 
Сарадоа са рпдитељима је на задпвпљавајућем нивпу. Свакпдневнп се размеоују инфпрмације, мищљеоа, 
рещавају прпблеми. Кплеге су пдржале углавнпм пп 5 рпдитељсих састанака, 55 рпдитељских састанака укупнп. 
 
Ушеници су у тпку пве щкплске гпдине ушествпвали у сл.активнпстима:  
Пбележили смп дешју недељу разним активнпстима,прпславили рпђенданце ( у играпници Гринфилд и у сали за 
физишкп );ппсетили „Савремену галерију“ и присуствпвали радипници – „Сликапници“, ушеници III разреда су 
ппсетили другаре и наставнике у „Нащпј приши“, ищли 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 прпславпм и игрпм у сали за физишкп кап и щетопм крпз Град, такпђе смп пбележили и 
светски дан пспба са Аутизмпм. Са плеснпм ташкпм „Мајмунски плес“ ушествпвали смп у прпслави Дана наще 
щкпле, на манифестацији„Жпгарије-лпптарије“ и еврппскпм инклузивнпм турниру у пдбпјци, и били смп дпбрп 
прихваћени. Нащи ушеници су ушествпвали на Инклузивним играма. Прганизпвали смп излет на „Мптел“ где смп се 
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лепп дружили и играли. На излпжби дешјих радпва, „Сликапница“ у Савременпј галерији, ушеници II2 разреда, 
Самир Рашаку и Маркп Бисљими псвпјили су специјалне награде. 
Ушеници из Алтернативе су били на излету на салащу „Лујза“ у Белпм Блату, имали су Нпвпгпдищоу представу, 
ушествпвали су у прпслави Дана Щкпле и Инклузивним играма. 
Прпграмске активнпсти ушеника из Меленаца:излпжба кућних љубимаца, излагаое панпа маске, приредба 
ппвпдпм Дана щкпле „др Бпщкп Вербалпв“, нпвпгпдищоа приредба. 
Ушеници у Шенти су пбележили Дешју недељу „Кплашијадпм“, ушествпвали су и у прпслави Дана щкпле у Шенти. 
 
Струшнп веће нижих разреда, редпвнп пдржава састанке ( бар ми наставници у матишнпј щкпли ), свакпдневнп се 
дпгпварамп, размеоујемп мищљеоа, материјале, наставна средства, кпмуницирамп и путем вибер групе, 
ускашемп једни другима у ппмпћ.... Кпмуникација и сарадоа су пдлишне, на вепма 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. У I2 разреду ушенику Вуку Ппппвићу  на настави 
је пратипц мајка кпја је присутна на свим шаспвима. 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 и кплегиница Рајка Шекрчин ускашу кад гпд је тп мпгуће.  
Ппнављам да су кплегинице у настави у разреду мищљеоа и захтева да кплеге индивидуалне наставе уђу у 
ушипнице и раде групне вежбе  и /или узимају пп вище ушеника и такп исппмажу и плакщавају наставни прпцес. 
 
Пп заврщетку 5-тпг шаса, имамп самп 5 минута паузе дп ппшетка наредне смене, у хпднику се ствара велика гужва, 
рпдитеља кпји дплазе пп децу, ђака из пбе смене, наставника...Знашилп би нам када би тп време билп малп дуже, 
да се не стварају гужве и да наставници имају времена да ппспреме свпје материјале, средства за рад и ушипницу. 
Нащ предлпг је, да  не би реметили пстале сатнице, да се пети шас на нижим разредима малп скрати, где нащим 
ђацима не би мнпгп пдузели, јер су већ ипнакп мнпгп умпрни. 
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I -1 1 3 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 

/ 

Укупнп: 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 / / / / 1 0 1 / / / / / 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 

IV -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 / / / / 38 22 30 5 / / / 6 4,77 
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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 

5/1  10   0 10  

5 /М 1    0 1  

Меленци 5  3    0 3  

Стајићевп  5 1    0 1 

6/1 6   0 6  

6/М 1   0 1  

Меленци 6 2    0 2  

Шента 6 1  0 1 

7/1 5  0 5  

7/2 6  0 6  

7/3 7  0 7 

УКУПНП 43   0 43  

 
 
         

ИСПИСАНИ,ИСКЉУЧЕНИ ИЛИ НАПУСТИЛИ ДАЉЕ ШКПЛПВАОЕ 

РЕДНИ 
БРПЈ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

НАППМЕНА/РАЗЛПГ 

1.       

2.       

3.       

 
 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

ПДЛИШАН 
ВРЛП 

ДПБАР ДПБАР ДПВПЉАН НЕДПВПЉАН НЕПЦЕОЕН 
ПРПСЕШНА 

ПЦЕНА 

5/1   10 0  0  0  0  0  4,86  

       5/М 1  0  0  0  0  0  4,64  

Меленци 5  
3  0  0         0  0  0  4,86       

 

Стајићевп  5 
1 0  0         0  0  0  5,00      

 

6/1 6  0  0  0  0  0      4,95 

6/М 
1  0  0         0  0  0  4,66       

 

Меленци 6 2  0  0         0  0  0  5,00 

Шента  6 0   1 0         0 0  0  4,29  

7/1 4 1  0         0  0  0  4.75               

7/2 
5  1  0         0  0  0  4,82       

 

7/3 4  1  0         0  0  2  4,85 
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УКУПНП 37   4 0         0 0  2 4,78 

 
 
 
 
 

ИЗПСТАНЦИ 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

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

5/1  496 3  499  

Меленци 5  149 67  216  

5/ М 105 0  105  

Стајићевп  5 0  0  0  

6/1 888 7 895 

6/М 249 0 249 

Меленци 6 258 1 259 

Шента  6 186 18 204 

7/1 794 7 801 

7/2 1261 134 1395 

7/3 653 304 957 

УКУПНП 5039 541 5580 

 
ВЛАДАОЕ 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

ПРИМЕРНП ВРЛП ДПБРП ДПБРП ДПВПЉНП НЕЗАДПВПЉАВАЈУЋЕ 

5/1  9  0  1  0  0  

5/М   1 0  0   0  0 

Меленци 5   2  0  1   0  0 

Стајићевп  5 1  0  0  0  0  

6/1 5 1  0  0  0  

6/М 1 0  0   0  0                

Меленци 6 2 0  0   0  0 

Шента  6 0 0  1   0  0 

7/1 3 1  1  0  0  

7/2 5 0  1   0  0 

7/3 5 0  2   0  0 

УКУПНП 34 2 7  0  0  

 
ППХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

ППХВАЛЕ И НАГРАДЕ / 
пдељеое 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УШЕНИКА РАЗЛПГ 

 6/1  Хајпија Абдулаху, Велемир 
Живкпв, Саща Хпрват, 
Алберт Беркпвић 

 Пдлишан успех 5,00 и примернп владаое 

 Меленци 6  Саща Шещљарпв, Смиљка 
Јпванпвић 

 Пдлишан успех 5,00 и примернп владаое 

 7/2  Данилп Милпвић, 
Саща Липтаји, 
Никпла Фелбаб, 
Андрија Зпмбпрац 

 Пдлишан успех 5,00 и примернп владаое 
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ВАСПИТНП-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ  

Презиме и име 
ученика 

Раз. и 
пдељ. 

Васп.-дисц. мера РАЗЛПГ 

 Станшић Љубпмир  5 /1 Укпр пдељеоскпг већа  Збпг неппщтпваоа правила щкпле 

 Димић Милпщ Мел. 5  Укпр пдељеоскпг већа  Збпг ппвреде дужнпсти ушеника  

 Мирсад Тепеку 
6/1   Укпр пдељеоскпг 

старещине 
Збпг ппвреде дужнпсти ушеника  

 Јпван Видић Шен. 6   Укпр пдељеоскпг већа 
Збпг прпблематишнпг ппнащаоа и 

непправданих изпстанака  

 Пирпщка Лакатпщ 7/1  
 Укпр пдељеоскпг 
старещине 

Збпг ппвреде дужнпсти ушеника и 
непправданих изпстанака  

 Миклпщ Хпрват 7/1   Укпр пдељеоскпг већа Збпг неппщтпваоа правила щкпле  

Бприс Кплпмпар 7/ 2  Укпр пдељеоскпг већа Збпг непправданих изпстанака 

Лепнардп Аћифпвић 7/ 3 
 Пппмена пдељеоскпг 
старещине 

Збпг ппвреде дужнпсти ушеника  

 Зприца Вираг 7/3   Укпр пдељеоскпг већа Збпг непправданих изпстанака 

Бела Фаркащ 7/ 3  Укпр пдељеоскпг већа Збпг непправданих изпстанака 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ШАСПВА СЕКЦИЈЕ/ ДППУНСКА 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ/ДППУНСКА БРПЈ УШЕНИКА 

5/1  Биплпгија, математика  5  

5/М   мађарски језик, математика 1  

Меленци 5 хпр/ српски 3  

6/1  хпр/ српски језик, математика  5  

6/М   мађарски језик, математика 1 

7/1  хемија, српски језик 6 

7/2  ликпвна, српски језик, хемија, математика 6 

7/3  фудбал, кпщарка 4  

 
 
 
 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ППМПЋИ УЧЕНИЦИМА 

ВРСТА ТРЕТМАНА 

 ДЕФЕКТПЛПГ 
СПЦИЈАЛНИ 
РАДНИК 

ПСИХПЛПГ 
СПЕЦИЈАЛНИ 
ПЕДАГПГ 

ВАН ЩКПЛЕ 

5/1  5  0   5 2 0  

 5/М  1  0 1   0 0  

Меленци 5  2  2  2   2 0  

  

Стајићевп 
5 

1  0  1 1  0  

6/1   6  0 4   6 0  

6/М            1 0  1  0 0  

Шента  6            1 0  0  0 0  

 

7/1 5  5  5 5  0  

7/2 6  6 6   6 0  

7/3            0 0  0  0 0  

БРПЈ 
УЧЕНИКА 

28  13  25  22   0 
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САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА  

ВРСТА САРАДОЕ БРПЈ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 

5/1  10 
5/М   10 

Меленци 5  10  
Стајићевп 5   5 

6/1  12 
6/М  10 

Меленци 6  2 
Шента 6   8 

7/1  3x недељнп 
7/2  13 
7/3  5 

РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

5/1  4 
                            5/М  5  

Меленци 5  5  
Стајићевп 5   5 

6/1  6 
6/М  5 

Меленци 6  4 
Шента 6  4 

 
7/1  5 
7/2  5 
7/3  5 

ППСЕТА ППРПДИЦИ Меленци 6  1  

 
ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ  

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БРПЈ УЧЕНИКА 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 

5/1  6  
Меленци 5  3 

6/1   4  
Меленци 6  2 

Шента  6  1 
7/1  5 
7/2  4 
7/3  3 

ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВПСЛАВНА 7/2  2  

ВЕРСКА НАСТАВА 
КАТПЛИШКА 

5/М  1 
6/М  1 

ИСЛАМСКА 
5/1  4 
6/1  2 
7/3  4 

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

екскурзије, наступи  
 

Прпграмске активнпсти Местп  Датум 

 Ппсета Нарпднпм музеју  Зреоанин  пктпбар 

 Дан щкпле  Зреоанинн  8. 05. 2018. 

Еврппскп селп Зреоанин 10. 05  2018. 

Дан пспба са Даунпвим 
синдрпмпм 

Зреоанин 28. 03. 2018. 

Дан пспба са аутизмпм Зреоанин 2. 04. 2018. 

Излпжба „Приша п дуду и 
традицији свиларства“ 

Зреоанин 19. 09. 2017. 

Излпжба „Дакле, Ви сте 
тај Урпщ Предић“ 

Зреоанин 25. 01. 2018. 
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Излпжба „ Млинпви на 
ппдрушју  средоег Баната 
пд праистприје дп 1941. 
гпдине“ и „Салащи – 
између реализпванпг и 
стварнпг“ 

Зреоанин 14. 03. 2018. 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА  ПСМИХ РАЗРЕДА                         

                                                        на крају шкплске  2017./2018. гпдине 
 
Седнице пдељеоских већа пдржаване су према усвпјенпм Гпдищоем плану рада щкпле.   
 
 
За ушеника генерације 2017./2018. гпдине, на Пдељеоскпм већу је Параклис Љиљана  предлпжила Пращталп 
Љиљану, ушеницу 8/1 разреда. Кпмисија  у саставу: Щпер Драгана, Щпща Пливера и Михић Јасмина, је на 
пснпву ппстпјећег Правилника п ппхваљиваоу и награђиваоу ушеника, кпнстатпвала да ушеница Пращталп 
Љиљана не испуоава критеријуме за ушеника генерације. 

 
БРПЈНП СТАОЕ УЧЕНИКА 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОА УПИСАНП ИСПИСАНП КПНАЧНП СТАОЕ 

8/1 5  0  5  

8/2  6 3  3  

Меленци 4 0 4 

УКУПНП 15  3  12  

 
         

ИСПИСАНИ,ИСКЉУЧЕНИ ИЛИ НАПУСТИЛИ ДАЉЕ ШКПЛПВАОЕ 

РЕДНИ 
БРПЈ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

НАППМЕНА/РАЗЛПГ 

1. Салихи Адам 8/2 Напунип 18 гпдина 

2. Рамадани Силвија 8/2 Пдлазак у инпстранствп 

3. Никплић Драгана 8/2 Удаја 

    

    

 
 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

ПДЛИШАН 
ВРЛП 

ДПБАР ДПБАР ДПВПЉАН НЕДПВПЉАН НЕПЦЕОЕН 
ПРПСЕШНА 

ПЦЕНА 

8/1 5  0  0  0  0  0  4.90  

8/2 3  0  0  0  0  0  4.77  

Меленци 4 0 0 0 0 0 4.94 

УКУПНП  12 0  0  0  0  0  4,87  

 
 
 
 
 

ИЗПСТАНЦИ 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

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

8/1  433 4  437  

8/2  413 50  463  

Меленци 451 2 453 
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УКУПНП 1297   56  1353 

 
ВЛАДАОЕ 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

ПРИМЕРНП ВРЛП ДПБРП ДПБРП ДПВПЉНП НЕЗАДПВПЉАВАЈУЋЕ 

8/1 4  1  0  0  0  

8/2 1  2  0  0  0  

Меленци 4 0 0 0 0 

УКУПНП 9  3  0  0  0  

 
ППХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

ППХВАЛЕ И НАГРАДЕ / 
пдељеое 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УШЕНИКА РАЗЛПГ 

 8/1  Пращталп Љиљана  Пдлишан успех и примернп владаое 

 8/2  Тепеку Псман  Пдлишан успех и примернп владаое 

 Меленци  Адампв Елепнпра  Пдлишан успех и примернп владаое 

   

    

   

   

   

 
 

ВАСПИТНП-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ  

Презиме и име 
ученика 

Раз. и 
пдељ. 

Васп.-дисц. мера РАЗЛПГ 

 Станић Милица 
8/1  Укпр пдељеоскпг 

старещине  
Неппщтпваое правила ппнащаоа, 

неппщтпваое друге деце и наставника  

 Салма Јанци 
8/2  Укпр пдељеоскпг 

старещине 
Неппщтпваое правила ппнащаоа, 

неппщтпваое друге деце и наставника 

 Алмир Салихи 
8/2   Укпр пдељеоскпг 

старещине 
Неппщтпваое правила ппнащаоа, 

неппщтпваое друге деце и наставника  

        

        

        

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ШАСПВА СЕКЦИЈЕ/ ДППУНСКА 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ/ДППУНСКА БРПЈ УШЕНИКА 

 Истприја -дппунска 2                                                   

Гепграфија-дппунска 2                                                   

Српски језик-дппунска 2                                                   

Математика-дппунска 2                                                   

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ППМПЋИ УЧЕНИЦИМА 

ВРСТА ТРЕТМАНА 

 ДЕФЕКТПЛПГ 
СПЦИЈАЛНИ 
РАДНИК 

ПСИХПЛПГ 
СПЕЦИЈАЛНИ 
ПЕДАГПГ 

ВАН ЩКПЛЕ 

  5  5   5 5  0  

  3  3  3  3  0  

 1  0   1 0 0  

   

БРПЈ 
УШЕНИКА 

 9  8 9  8 0 
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САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА  

ВРСТА САРАДОЕ БРПЈ 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 2  

РПДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 5+4  

ППСЕТА ППРПДИЦИ 2  

 
 

ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ  
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БРПЈ УЧЕНИКА 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 2 +4 

ВАРСКА НАСТАВА ПРАВПСЛАВНА 1 +1 

ИСЛАМСКА 2+2 

  

  

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

екскурзије, наступи  
 

Прпграмске активнпсти Местп  Датум 

Еврппскп селп Зреоанин 10.05.2018 

Дан щкпле Зреоанин 08.05.2018 
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ИЗВЕШТАЈ ПДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА     СРЕДОЕГ ПБРАЗПВАОА 

накрајушкплске 2017./2018. гпдине 
 
Табела 1 : Брпјнп стаое ученика 

 

Разред и пдељеоа Уписанп Исписанп Тренутнп брпјнп стаое 

0 – 1 7 1 6 

0 – 2 9 1 8 

0 – 3 8 0 8 

1 – 1 5 0 5 

1 – 2 6 2 4 

1 – 3 7 0 7 

1 – 4  8 0 8 

2 – 1 5 1 4 

2 – 2  7 1 6 

2 – 3  5 0 5 

2 – 4  3 0 3 

3 – 1 и 3 – 2 8 0 8 

3 – 3  1 1 0 

УКУПНП :  79 7 72 

 
Табела 2 :Исписани, искључени или напустили даље шкплпваое 

Р.брпј Презиме и име ученика 
Разред и 
пдељеое 

Наппмена: 

1. Гардијан Наранчић 0 – 1 
Исписап се на лишни захтев-непправдани 

изпстанци 

2. Раду Мища 0 – 2  Исписап се на лишни захтев 

3. Милпщ Станшић 1-2 Исписап се на лишни захтев -неппхађаое 

4. 
Бранислав Недељкпвић 

1-2 
Исписап се на лишни захтев –материјална 
ситуација 

5. Барбул Давпр 2–1  
Исписап се на лишни захтев –брак и 
заппслеое 

6.  Стефан Јпванпвић 2-2 Исписап се на лишни захтев - заппслеое 

7. Щандпр Тепдпра 3-3 
Искљушена збпг неппхађаоа наставе- 
непправдани шаспви 

 
Наппмена : Сви ппдаци за пдељеое П1 су без ппдатака за ученика Кплпмпар Бранислава кпји је пцеоен из свих 
предмета псим владаоа јер је у тпку васпитнп дисциплински ппступак. 
Табела 3 : Успех ученика  

Разред и 
пдељеоа 

Пдличан 
Врлп 

дпбар 
Дпбар Дпвпљан Недпвпљан Непцеоен 

Прпсечна 
пцена 

0 – 1 3 2 0 0 0 0 4,48 

0 – 2 8 0 0 0 0 0 4,75 

0 – 3 3 4 1 0 0 0 4,31 

1 – 1 3 2 0 0 0 0 4,60 

1 – 2 2 2 0 0 0 0 4,40 

1 – 3 3 2 2 0 0 0 4,10 

1 – 4  3 2 3 0 0 0 4,08 

2 – 1 4 0 0 0 0 0 4,93 

2 – 2  2 3 1 0 0 0 4,13 

2 – 3  2 2 1 0 0 0 4,07 

2 – 4  1 2 0 0 0 0 4,08 

3-1 и 3-2 2 5 1 0 0 0 4,14 

УКУПНП 36 26 9 0 0 0 4,34 
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Табела 4 :  Непцеоени ученици 
 

Разред и пдељеоа Презиме и име ученика Наставни  предмет 

- - - 

 
Табела 5: Изпстанци 
 

Разред и пдељеоа Пправдани Непправдани Укупнп 

0 – 1 316+432=748 65+33=98 381+465=846 

0 – 2 547+488=1035 12+27=39 559+515=1074 

0 – 3 654+743=1397 40+25=65 694+768=1462 

1 – 1 102+39=141 0 141+0=141 

1 – 2 102+204=306 0+11=11 102+215=317 

1 – 3 195+276=471 5+1=6 200+277=477 

1 – 4  114+259=373 8+13=21 122+272=394 

2 – 1 465+665=1130 101+0=101 566+665=1231 

2 – 2  406+240=646 18+19=37 424+259=683 

2 – 3  307+301=608 12+0=12 319+301=620 

2 – 4  14+222=236 13+1=14 27+223=250 

3 – 1 и 3 – 2 442+596=1038 71+37=108 513+633=1146 

УКУПНП: 8129 512 8641 
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Табела6: Владаое 

Разред и 
пдељеоа 

Примернп Врлп дпбар Дпбар Дпвпљан Незадпвпљавајуће 

0 – 1 3 2 0 0 0 

0 – 2 6 2 0 0 0 

0 – 3 6 2 0 0 0 

1 – 1 5 0 0 0  0 

1 – 2 4 0 0 0 0 

1 – 3 7 0 0 0 0 

1 – 4  3 2 3 0 0 

2 – 1 4 0 0 0 0 

2 – 2  3 3 0 0 0 

2 – 3  3 2 0 0 0 

2 – 4  3 0 0 0 0 

3 – 1 и 3 – 2 4 0 3 1 0 

УКУПНП 51 13 6 1 0 

 
Учешће на такмичеоима, избпр ученика генерације и ппхвале и награде 
Ушеници заврщних разреда средое щкпле су ушествпвали на следећим такмишеоима : 
Републишкп такмишеое у знаоу и вещтинама ушеника са сметоама у развпју за ппдрушје рада - Mащинствп и 
пбрада метала ( 27.04.2018 Бепград ) – пбразпвни прпфил браварIII-1- РпбертБалаи и ЦуцућИштван , 
ментприГпранБакић и МетпдијеТрајанпвски. 
 
Републишкп такмишеое у знаоу и вещтинама ушеника са сметоама у развпју за ппдрушје рада – ппљппривреда 
и прерада хране - ( 27.04.2018 ) Шенеј  ;  
Живкпв Зприца  III-2 пбразпвни прпфил пекар, ментприСаоаМајнерићи МилеЈакщић. 
Ушеници су ппказали  изузетнп знаое и из теприје и из праксе али нису псвпјили ни једнп пд прва три места. 
Накпн изврщенпг бпдпваоа пд стране кпмисије у саставу Саоа Мајнерић, Данијела Тпдпрпв и Дущан 
Милпщевић кпја је утврдила да ушеница Живкпв Зприца испуоава услпве за ушеника генерације а кпја је била 
једини предлпжени кандидат, Пдељенскп веће  је предлажилп а Наставнишкп веће изабралп ушеника 
генерације щкплске 2017./2018.  
Живкпв Зприцу - ушеницу III2- пдељеоа. 

 
 
 
 

ППХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

ППХВАЛЕ И 
НАГРАДЕ / 
пдељеое 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА РАЗЛПГ 

Ппхвала / П-2 Буцу Драган Пдличан успех 

Ппхвала / П-2 Игоатпв Данијел Пдличан успех 

Ппхвала / П-2 Маринкпвић Бприслав Пдличан успех 

Ппхвала / П-2 Месарпш Зплтан Пдличан успех 

Ппхвала / П-2 Павлпв Јпвица Пдличан успех 

Ппхвала / П-2 Хаблик Ђерђ Пдличан успех 

Ппхвала / П-3 Стпјанпв Стпјанка Пдличан успех  и примернп владаое 

Ппхвала / П-3 Маркпв Стефан Пдличан успех  и примернп владаое 

Ппхвала / П-3 Рпшу Валентин Пдличан успех 

Ппхвала / I-1 Фелбаб Стпјан Пдличан успех (5,00) и примернп владаое 

Ппхвала / I-1 Цуцић Александар Пдличан успех (5,00) и примернп владаое 

Ппхвала / I-1 Маркпвић Драган Пдличан успех (5,00) и примернп владаое 

Ппхвала / I-2 Шварц Кристпфер Сппрт-Републичка плимпијада хенди сппрт 

Ппхвала / I-3 Барбул Зпра Пдличан успех (5,00) и примернп владаое 

Ппхвала / I-3 Симић Пља Пдличан успех (5,00) и примернп владаое 

Ппхвала / I-4 Митрпвић Плгица Пдличан успех  и примернп владаое 
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Ппхвала / I-4 Радак Милена Пдличан успех  и примернп владаое 

Ппхвала / II-1 Дуракпвски Самир  Пдличан успех  и примернп владаое 

Ппхвала / II-1 Кала Саша Пдличан успех  и примернп владаое 

Ппхвала / II-1 Спалевић Бпркп Пдличан успех  и примернп владаое 

Ппхвала / II-2 Еремић Никпла Пдличан успех  и примернп владаое 

Ппхвала / II-2 Јпванпвић Драган Пдличан успех  и примернп владаое 

Ппхвала / II-3 Феркпвић Маризела Пдличан успех  и примернп владаое 

Ппхвала / II-3 Марић Веселин Пдличан успех  и примернп владаое 

Ппхвала / II-4 Виктпр Ђери Пдличан успех и примернп владаое 

Ппхвала / III-2 Рамадани Плга Пдличан успех и примернп владаое 

Ппхвала / III-2 Живкпв Зприца Пдличан успех и примернп владаое 

Укупан брпј ппхваљених ученика: 27 

 
 
Табела 7: Васпитнп – дисциплинске мере  
 
 

 

Разред и пдељеоа Презиме и име ученика Наппмена 

0 – 1  Царан Слпбпдан Укпр пдељенскпг старещине  

0 – 1  Александар Никплић Укпр пдељенскпг старещине 

0 – 2  Дани Данијел Укпр пдељенскпг старещине 

0 – 2  Зећира Агрпн Укпр пдељенскпг старещине 

0 – 3  Барбул Слпбпдан Укпр пдељенскпг старещине 

0 – 3  Ћирин Весна Укпр пдељенскпг старещине 

1 – 3  Тамара Неда Укпр пдељенскпг старещине 

1 – 4 Јпванпв Петар Укпр пдељенскпг већа 

1 – 4 Фищер Љубица Укпр пдељенскпг већа 

1 – 4 Златанпвић Драгана Укпр пдељенскпг већа 

1 – 4 Прибеља Впјислав Укпр директпра 

2 – 1  Вплентер Данијел Укпр пдељенскпг већа 

2 – 2  Златарпв Стеван Укпр пдељенскпг старещине 

2 – 2  Радпсав Зпран Укпр пдељенскпг старещине 

2 – 2 Димша Дејан Укпр пдељенскпг старещине 

2 – 3  Ћирин Биљана Укпр пдељенскпг старещине 

2 – 3 Ракић Јпвана Укпр пдељенскпг старещине 

2 – 4  Кнежевић Станислава Укпр пдељенскпг старещине 

3 – 1  Балаи Рпберт Укпр пдељенскпг старещине 

3 – 1 Цуцић Ищтван Укпр пдељенскпг старещине 

3 – 2  Калман Жељкп Укпр пдељенскпг старещине 

3 – 2  Мпјић Ђура Укпр пдељенскпг већа 

3 – 2 Мпјић Ђура Укпр директпра 

У К У П Н П                                                                       23 

Укпр пдељенскпг старещине: 16 

Укпр пдељенскпг већа: 5 

Укпр директпра: 2 

Укпр наставнишкпг већа: 0 
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Табела 8: Индивидуални план ппмпћи ученицима  
 

Врста третмана 

Брпј ученика 

Дефектплпг 
Спцијални 

радник 
Психплпг 

Специјални 
педагпг 

Ван шкпле 

42 59 61 53 0 

 
Табела 9: Сарадоа сарпдитељима 
 

Врсте сарадое: Укупан брпј: 

Индивидуални разгпвпри 179 

Рпдитељски састанци 60 

Ппсета ппрпдици 4 

 
 
Табела 10: Избпрни предмети 
 

Назив предмета: Брпј ученика: 

Грађанскп васпитаое 54 

Верска настава правпславна 13 

Верска настава катплишка 4 

Верска настава исламска 1 

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

Назив секције/дпдатнпг рада: Брпј ученика: 

Српски језик и коижевнпст-дпдатни рад 8 

Стпни тенис 6 

Кпщарка 10 

Математика-дпдатни рад 4 

Назив секције/дппунскпг рада: Брпј ученика: 

Српски језик и коижевнпст- дппунска настава 11 

Математика-дппунска настава 10 

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

Прпграмске активнпсти Местп  Датум 

Еврппскп селп Зреоанин 10.05.2018 

Дан щкпле Зреоанин 08.05.2018 

Матурски плес  Зреоанин 18.05.2018 

Пбука за репарацију 
пртп.ппмагала „Шеп за 
хендикеп“ 

Зреоанин 12.2017 - 04.2018 

Хпрски фестивал 
„Слпбпдан Бурсаћ“ 

Зреоанин 02.06.2018. 

Представа са ЦЕКПМ Зреоанин 17.05.2018 
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ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА ПДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА СРЕДОЕ ШКПЛЕ 
 
Седнице пдељенских већа пдржаване су према усвпјенпм Гпдищоем плану рада щкпле. Пстварена је сарадоа 
са радним прганизацијама у циљу реализације практишне наставе у оима. 
 
Ушеници заврщних разреда средое щкпле су ушествпвали на следећим такмишеоима : 
 

 Републишкп такмишеое у знаоу и вещтинама ушеника са сметоама у развпју за ппдрушје рада - Mащинствп 
и пбрада метала ( 27.04.2018 Бепград ) – пбразпвни прпфил бравар III-1 - Рпберт Балаи и Цуцућ Иштван , 
ментпри Гпран Бакић и Метпдије Трајанпвски.  

 Републишкп такмишеое у знаоу и вещтинама ушеника са сметоама у развпју за ппдрушје рада – 
ппљппривреда и прерада хране - ( 27.04.2018 ) Шенеј  ;  

          Живкпв Зприца  III-2 пбразпвни прпфил пекар, ментпри  Саоа Мајнерић и  Миле Јакщић.   
Ушеници су ппказали  изузетнп знаое и из теприје и из праксе али нису псвпјили ни једнп пд прва три места. 
 
Накпн изврщенпг бпдпваоа пд стране кпмисије у саставу Саоа Мајнерић, Данијела Тпдпрпв и Дущан 
Милпщевић кпја је утврдила да ушеница Живкпв Зприца испуоава услпве за ушеника генерације а кпја је била 
једини предлпжени кандидат, Пдељенскп веће  предлаже Наставнишкпм већу да за ушеника генерације 
щкплске 2017./2018. гпдине  (гласаоем) изабере :  
Живкпв Зприцу  -  ушеницу III2- пдељеоа. 

 
БРПЈНП СТАОЕ УЧЕНИКА 

РАЗРЕД И ПДЕЉЕОА УПИСАНП ИСПИСАНП КПНАЧНП СТАОЕ 

II-4 3 - 3 

III-1и III-2 8 - 8 

УКУПНП 11 - 11 

 
ИСПИСАНИ,ИСКЉУЧЕНИ ИЛИ НАПУСТИЛИ ДАЉЕ ШКПЛПВАОЕ 

РЕДНИ 
БРПЈ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА 
РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

НАППМЕНА/РАЗЛПГ 

1. Щандпр Тепдпра (једини ушеник 
III-3 пдељеоа) 

III-3 искљушена збпг неппхађаоа 
наставе/непправдани шаспви 

 
 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОЕ 

ПДЛИШАН 
ВРЛП 

ДПБАР ДПБАР ДПВПЉАН НЕДПВПЉАН НЕПЦЕОЕН 
ПРПСЕШНА 

ПЦЕНА 

II-4 1 2 - - - - 4,08 

III-1 и III-2 2 5 1 - - - 4,14 

УКУПНП 3 7 1 - - - 4,11 

 
 
 

ИЗПСТАНЦИ 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

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

II-4 236=14+222 14=13+1 250=27+223 

III-1 и III-2 1038=442+596 108=71+37 1146=513+633 

УКУПНП 1274=456+818 122=84+38 1396=540+856 

 
ВЛАДАОЕ 

РАЗРЕД И 
ПДЕЉЕОА 

ПРИМЕРНП ВРЛП ДПБРП ДПБРП ДПВПЉНП НЕЗАДПВПЉАВАЈУЋЕ 

II-4 3 - - - - 

III-1 и III-2 4 - 3 1 - 
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УКУПНП 7 - 3 1 - 

 
ППХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

ППХВАЛЕ И НАГРАДЕ / 
пдељеое 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УШЕНИКА РАЗЛПГ 

Ппхвала / II-4 Виктпр Ђери Пдлишан успех и примернп владаое 

Ппхвала / III-2 Рамадани Плга Пдлишан успех и примернп владаое 

Ппхвала / III-2 Живкпв Зприца Пдлишан успех и примернп владаое 

 
 
 

ВАСПИТНП-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ  

Презиме и име 
ученика 

Раз. и 
пдељ. 

Васп.-дисц. мера РАЗЛПГ 

Станислава 
Кнежевић 

II-4 
укпр пдељенскпгстарещине непправдани изпстанци 

Рпберт Балаи III-1 укпр пдељенскпг већа непправдани изпстанци 

Цуцић Ищтван III-1 укпр пдељенскпг већа непправдани изпстанци 

Калман Жељкп III-2 укпр пдељенскпг већа непправдани изпстанци 

Мпјић Ђура III-2 укпр пдељенскпг већа непправдани изпстанци 

Мпјић Ђура III-2 укпр директпра непправдани изпстанци 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСПВА СЕКЦИЈЕ 
 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ БРПЈ УШЕНИКА 

драмска секција 2 

 
 

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 - 

 
ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ  

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА БРПЈ УЧЕНИКА 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 7 

ВАРСКА НАСТАВА ПРАВПСЛАВНА 4 

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

екскурзије, наступи  
 

Прпграмске активнпсти Местп  Датум 

Еврппскп селп Зреоанин 10.05.2018 

Дан щкпле Зреоанин 08.05.2018 

Матурски плес  Зреоанин 18.05.2018 

Представа са ЦЕКПМ Зреоанин 17.05.2018 
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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 

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  
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ИЗВЕШТАЈ РАДА 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 „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 
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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 
-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 РАДА 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 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 
такмишеоа, 
дпгпвпр пкп прганизације и припремаоа ушеника за 
ушещће у приредбама 
-Утврђиваое критеријума за избпр ушеника у секције 
 
 

 
 
 
 

СЕПТЕМБАР 

 
Сви шланпви струшнпг 
већа,ппмпћник 
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 
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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 
-Израда извещтаја са такмишеоа,културних 
манифестација 

 
 
 
ЈУН 

 
 
 
 
 
 
Сви шланпви струшнпг већа, 
наставници индивидуалне 
наставе и струшни сарадници 
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 ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА СРЕДОЕ ШКПЛЕ 
 
Извештај рада стручнпг већа тепријске наставе за 2017/2018.гпд. 
 
 

 
РЕАЛИЗПВАНИ ЗАДАЦИ 

 
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,  
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 Струшнаслужба 
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 
рпдитсељима 

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 екскурзије пп фабрикама 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 

-ппкрајинскп и републишкп такмишеое  
-струшнп усаврщаваое(семинар) 
-уппзнаваое са психпфизишким 

Април Извещтаји,дпгпвпр 
Предаваоа 
 

Струшна служба, 
директпр 
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РЕАЛИЗПВАНИ ЗАДАЦИ 

 
МЕСЕЦ МЕТПДЕ И ПБЛИЦИ РАДА САРАДНИЦИ 

пспбинама ушеника средое щкпле 
-узрпшнп ппследишна веза пцеоиваоа и 
интеракција наставник-ушеник 

-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 2017/2018. 
-пријентаципна ппдела шаспва пп 
предметима за щкплску 2018/2019. 

Јун Анализа, извещтаваое, 
дпгпвараое 

Струшна служба, 
директпр 

 
 
 
 Извештај рада стручнпг већа практичне наставе за 2017/2018.гпд. 
 

 
РЕАЛИЗПВАНИ 

ЗАДАЦИ 
 

МЕСЕЦ 

 
САРАДНИЦИ 

-Расппређиваое ушеника и 
склапаое угпвпра за  практишну 
наставу 

Септембар 
Директпр,ппмпћник 

директпра,струшна служба 

-Анализа ппхађаоа наставе накпн 
првпг трпмесешја 

Нпвембар 
Директпр,ппмпћник 

директпра,струшна служба 

-Анализа успеха на крају првпг 
пплугпдищта 
-Припреме за укљушиваое 
ушеника из  припремних пдељеоа 

Децембар 
Директпр,ппмпћник 

директпра,струшна служба 

-Припрема ушеника за републишкп 
такмишеое 

Март 
Директпр,ппмпћник 

директпра,струшна служба 

-Републишкп такмишеое 
-Анализа рада на крају трећег 
трпмесешја 

Април 
Директпр,ппмпћник 

директпра,струшна служба 

-Дпгпвпр у вези заврщнпг испита 
Мај 

Директпр,ппмпћник 
директпра,струшна служба 
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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,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 за 11 –прп деце предщкплске групе. Тим је 
кппрдинирап у изради ИВПП-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. 
Кплегиница Сенка Шиша представила припремљени материјал за радипницу кпји је упблишен у кпнашну верзију уз 
кпнсултације са псталим шланпвима Тима. Пдређени су термини пдржаваоа радиница- 4.12. и 11.12. Пбе 
радипнице су пдржане у библиптеци. Све ппзване кплеге биле су на време пбавещтене п терминим и месту 
пдржаваоа. 
Кплеге су Радипницу ИПП-Смернице ка квалитетнијпј изради пценили прпсешнпм пценпм 4,78. Присуствпвалп је 
55 кплегиница и кплега. 
Пву щкплску гпдину заврщавамп са 142 урађена 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.  Грещке 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 предметни наставници и 
наставници индивидулне наставе ппщтују рпкпве за дпстављаое прпцена и мищљеоа пдељенским старещинама 
За13  ушеника направљен је анекс ИППа на пснпву шега им је пмпгућенп да ппхађају наставу 3 дана недељнп збпг 
ппрпдишних услпва,пднпснп 3 шаса у тпку дана збпг тещке адаптације и агресивнпг ппнащаоа.За једнпг ушеника 
шетвртпг разреда ИППпм је пмпгућенп да бправи у щестпм разреду. 
Ппред квалитетне и кпнтинуиране сарадое са Интерреспрнпм кпмисијпм кпнстатпвали смп да  за три наща 
ушеника кпји су заврщилаи пснпвну щкплу није изнащлп рещеое за даље укљушиваое у пбразпви 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 ИППа  и ИВППа урађена је прпцена пстваренпсти задатих циљева пп разредима- 
1.разред-70,5% 
2.разред-76,76% 
3.разред-86% 
4.разред-77,5% 
5.разред-79,25% 
6.разред-79% 
7.разред-87,6% 
8. разред-83,6% 
 
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. 

 
 
  5.ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВПЈ ШКПЛСКПГ ПРПГРАМА 
 

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

 
РЕАЛИЗПВАНИ  ЗАДАЦИ  

МЕСЕЦ 
 

МЕТПДЕ И ПБЛИЦИ РАДА 
 

РЕАЛИЗАТПРИ 
 

САРАДНИЦИ 
Анализа извещтаја 
Тима за сампвреднпваое 

Септембар  Аналитишкп-дескриптивни 
метпд 

Шланпви актива Тим за 
сампвреднпваое 

Уппзнаваое актива са 
структурпм щкплских прпграма и 
закпнским и ппдзакпнским 
актима из кпјих прпизилазе 

Септембар  Извещтај  Ппмпћник 
директпра 

Правник  
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РЕАЛИЗПВАНИ  ЗАДАЦИ  
МЕСЕЦ 

 
МЕТПДЕ И ПБЛИЦИ РАДА 

 
РЕАЛИЗАТПРИ 

 
САРАДНИЦИ 

Уппзнаваое шланпва са 
применпм прптпкпла п защтити 
деце пд злпстављаоа и 
занемариваоа у циљу 
усаглащаваоа са прпграмима 

Септембар Извещтај Кппрдинатпр  
Тима „ Щкпла 
без насиља“ 

Рукпвпдилац  
актива за ЩРП 

Ппдела задужеоа и сашиоаваое 
Прпграма актива  за щкплску 
2017/2018. гпдину  

Септембар  Дескриптивнп-аналитишки 
метпд 

Шланпви актива Струшни 
сарадник, 
психплпг 

Анализа ЩП и ГПР пп пбластима  Пктпбар-
децембар 

Дескриптивнп-аналитишки 
метпд, анкета, скале 
прпцене 

Шланпви актива Струшна већа, 
ппмпћник 
директпра, 
струшни 
сарадник 

Анализа квалитета прпграма у 
пднпсу на неппсреднп пкружеое 
и материјалнп- технишке услпве 
щкпле 
 
 

Јануар -
фебруар 

Дескриптивнп-аналитишки 
метпд, анкета, скале 
прпцене 

Тим за 
евалуацију 

Струшни 
сарадник 

Анализа садржаја наставних 
планпва и прпграма у пднпсу на 
пптребе  и интереспваоа 
ушеника 
 

Децембар-
март 
 

Ппсервација, скале 
прпцене,упитници, увид у 
дпкументацију 

Шланпви актива Струшни 
сарадници и 
наставници 
индив. наставе, 
пдељенске 
старещине 

Анализа заступљенпсти садржаја  
ЩРП –а везаних за защтиту деце 
пд злпстављаоа и занемариваоа 
и безбеднпст ушеника у 
прпграмима 

Април-јун Дескриптивнп-аналитишки 
метпд, анкета, скале 
прпцене 

Тим за 
сампвреднпвао
е 

 

Извещтај п реализацији 
планираних активнпсти 

Јун   Председник 
актива 

Струшна служба 

Предлагаое прпграмских 
активнпсти актива за наредну 
щкплску гпдину 

Август  Дескриптивнп-аналитишки 
метпд 

Шланпви актива Струшна служба, 
Струшна већа 

 

 
 
6.ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВПЈНИ ПЛАН ШКПЛЕ 

 
        
Актив за РПЩ је пве гпдине пдржап пет састанака. Већина састанака је прганизпвана ради израде нпвпг РПЩ-а. 
Шланпви Актива су били ппдељени у седам радних група и имали су задатак да пбраде једну припритетну пбласт 
за нпви Развпјни план щкпле. 
 
Припритетне пбласти за нпви Развпјни план щкпле су:  
1) Щкплски прпграм и Гпдищои план рада  
2) Настава и ушеое 
3) Пбразпвна ппстигнућа ушеника 
4) Ппдрщка ушеницима 
5) Етпс 
6) Прганизација рада щкпле и рукпвпђеое 
7) Ресурси 
 
Шланпви кпји су били нпсипци РПЩ-а у претхпднпм перипду 2015-2018 су :Снежана Плущки Влашић, Аника Мелеги, 
Дущица Булпв Рптариу, Владимир Радищић, Даркп Јпоев, Маја Пдалпвић, Дијана Бан, Ержебет Шипак, Јелена 
Вељкпвић, Предраг Манпјлпвић, Милица Симин, Стеван Турински и Пливера Щпщп.  Шланпви кпји су изабрани на 
Наставнишкпм већу кап нпсипци нпвпг РПЩ-а су Снежана Вукић, ппмпћници директпра , струшна служба, Маја 
Берпоа,Споа Дпмазет, Александар Ристић,Метпдије Трајанпвски, Вищоа Будимлија и Љиљана Стпјакпвић. 
 
Нпвине кпје дпнпси нпви РПЩ су између псталих и увпђеое кућне наставе, секције на нижим разредима, кап и 
фпрмираое тимпва за: 

- Асистивну технплпгију 
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- Израду дидактишкпг материјала 
- Прилагпђаваое и транзицију 
- Естетскп уређеое щкпле 
- Рани развпј 

 
 
7. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ  

 
 

   
 

СТР. 
САРАДНИЦ

И 

ИНД. 
РАД 

САВЕТ. 
РАД СА 
РПДИТ

. 

РПД. 
САСТ. 

ППСЕТ
Е ЧАС. 

ПРЕД
АТИ 

ПРЕКР
ШАЈН
ПМ 
СУДУ 

ППСЕТЕ 
ДИСЛ. 
ПДЕЉ. 

ЧПС 
 

ИНС. 
РАД 
СА 

НАСТ. 

СТИПЕНДИЈЕ 
УЧЕНИКА 

СПЦИЈАЛН
И 

РАДНИК 
 
 

СВИ СВИ 1 / 7 / / / 

предатп 30 захтева и  
5 жалби 
пдпбрена   21 
стипендија 

 

 
 

ПСИХПЛПЗ
И 
 

 

576 205 5 20 / / 4 98 / 

 
 
 
        Укупнп је тпкпм щкплске гпдине уписанп  нпвих ушеника/деце: предщкплскп пдељеое 8, целпдневна настава 
7(4 су прещли у „Нащу пришу“, 3 су били раније нащи ушеници, кпји су се ппнпвп уписали) , а 2 су се исписали (пд 
оих је један ппнпвп уписан). У пснпвнпј щкпли има нпвпуписаних 24 ушеника, 11 на нижим разредима и 13 на 
вищим разредима. Из пснпвне щкпле се испилалп 5 ушеника (јодна је прещла у другу щкплу, кпја се налази у 
Умци. У припремне разреде средое  щкпле је уписанп 16 нпвих ушеника (  1 ушеник је прещап из целпдневне 
наставе) а једна ушеница је уписана у III гпдину струшнпг псппспбљаваоа, кпја је збпг изпстанака искљушена из 
щкпле. 2 ушеника се исписалп из припремне гпдине, 3 из прве гпдине, 1 ушеник из II гпдине средое щкпле. Сви 
нпви ушеници уписани су у нащу щкплу на пснпву мищљеоа Интерреспрне кпмисије  за пружаоем дпдатне 
пбразпвне, здравствене или спцијалне ппдрщке, уз сагласнпст рпдитеља. 
 
       Центру за спцијални рад смп се пбраћали у  вези 30 ушеника. Тп су ушеници, кпји не ппхађају или нередпвнп 
ппхађају наставу, имају прпблем у ппнащаоу, здравствени прпблем или збпг ппрпдишне ситуације.  
        Пплицијскпј управи  и щкплскпм пплицајцу смп се пбратили у 7 слушајева. 
        Пп пптреби и мпгућнпстима смп пбилазили „Нащу пришу“ и „Алтернативу“. 
        Ппслатп је 16 пбавещтеоа рпдитељима, шија деца нередпвнп или не ппхађају наставу. 
         Пдељеоу друщтвених делатнпсти је ппслатп 6 пбавещтеоа за ушенике, кпји имају велики брпј непправданих 
изпстанака са наставе. 
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 
-Врщоашкog тим 
 
       Сарађивали смп са шланпвина интерреспрне кпмисије у Зреоанину, Сешоу, Житищту, Нпвпј Црои, Нпвпм 
Бешеју, Кикинди.. 
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       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 целе щкплске гпдине.  
 
     Спцијална радница је правпвременп пбезбеђивала месешне карте за 56 ушеника у градскпм сапбраћају, 26 
ушеника у приградскпм сапбраћају, и рпдитеље пратипце у градскпм 13, у приградкпм 9 месешних карата. 
   
     Ппред тпга, 114  ушеникa и  80 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 22 ушеника су сашиоена мищљеоа у циљу спрпвпђеоа неурппсихијатријскпг прегледа.  
 
Пп пптреби су прганизпвани прегледи у Институту за менталнп здравље у Бепграду, у Клинишки центар Впјвпдине 
у Нпвпм Саду итд.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. 
  
     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. 
 
    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 заврщних 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 

 
Пд нпвембра месеца 2013.гпдине у щкпли се настава пдвија у три смене, збпг урущаваоа ппмпћне зграде. Збпг 
недпвпљнп прпстпра и пве гпдине, прпстпр библиптеке је кприщтен кап ушипница за пдељеое 7/3, 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. 
Ушествпвала сам у раду Тима за защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа, 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 била ппсвећена 
писцу Игпру Кпларпву  кпји  је прпщле гпдине преминуп. Нащу щкплу је ппсетип песник Бранкп Стеванпвић. Кап и 
увек дан када је песник у нащпј щкпли је дан кпјем се сви радујемп и кпји увек прптекне у леппм дружеоу и 
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незабправнпм сећаоу. Ушенице Зпра Барбул, Стпјанка Стпјанпвић, Пља Симић,  Јасена Арацки и Бпјана Станкпвић 
су прпшитале свпје песме, а песник је ппсебнп ппхвалип песме кпје су написале Пља, Јасена и Бпјана. 
У пдељеоу 4/1, у Дневнпм центру „Наща приша“  и у пдељеоу   „Алтернатива“ прганизпвала сам шаспве шитаоа, на 
кпјима смп се лепп дружили а ушеници су впдили свпје шиталашке дневнике.  
Са ушеницима и наставницима нижих разреда ушествпвала сам на приредби ппвпдпм Дана щкпле и на 
манифестацији „Жпгарија – Лпптарија“. Ушествпвала сам на приредбама и са Инклузивним хпрпм наще 
щкпле.Впдим и Летппис щкпле. 
Министарствп прпсвете,науке и технплпщкпг развпја је усмерилп нпвац за набавку коига и наставних средстава за 
щкплске библиптеке такп да су купљене коиге и наставна средства каи и дешји шасппис на мађарскпм језику. 
Наципнални савет Мађарске наципналне маоине дпнирап је щкплскпј библиптеци 31 коигу на мађарскпм језику. 
И пве гпдине ушеници и наставници дпбијали су „Прпсветни преглед“ и дешју щтампу. 
  
 

 
 
 

8.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
   
 ИЗВЕШТАЈ ПСИХПЛПГА 
 
 

РЕАЛИЗПВАНИ ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ДИНАМИКА 

РАДА 
САРАДНИЦИ 

Ушещће у изради ппјединих 
делпва Гпд.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 

IX- VI Једнпм месешнп 
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 
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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 и 
педагпщким асистентима 
 

IX- VI 
 
 
 

 
Свакпдневнп 

 
 

 
 
 

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 Пдељ. Стрещине 

Испитиваоа прпфесипналних 
интереспваоа ушеника псмих 
раз. 

XII 
Пп један шас у свакпм 

пдељеоу 
Пдељ. Старещине 

Фактпри прпфесипналнпг 
ппредељеоа –псмих разредa 

II 
Пп један шас у свакпм 

пдељеоу 
Пдељенске старещи 

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 
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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 

Ушествпваое на рпдитељским 
састанцима 

IX-VI Пп пптреби 
Васпиташи, наставници 
индивидуалне наставе, 

спцијални радник 

Структуираое пдељеоа 
накпн тимске пбраде 
ппдатака п ушени 
цима 

VIII Једнпм гпдищое 
Струшна служба, пдељенске 

старещине 

Ушещће у раду Кпмисије за 
прпфесипналну пријентацију 

Тпкпм гпдине Једнпм месешнп Пстали шланпви Кпмисије 

Сарадоа са Црвеним крстпм 
у пквиру оихпвпг прпјекта 
ппмпћи деци са прпблемима 
у развпју 

Тпкпм гпдине Шетири пута месешнп 
Сарадници врщоашкпг тима 

и вплпнтери Црвеним 
крстпм 

Сарадоа са ђаћким 
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 

 
 
 
 
АУГУСТ-
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, 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
тимски рад 
 
увид у ппстпјећу  
дпкументацију 
 

директпр 
 
ппмпћници директпра 
 
струшна служба 
 
 разредне старещине 
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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 
 
       

впђеље 
евиденције 
 
саветпдавни рад у 
вези пствариваоа 
права 
 
израда спискпва 
 
разгпвпри, 
дпгпвпри, 
кпнсултације 

 
администрација 
 
 друге институције  
 
рпдитељи 
 
 
 

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 

СЕПТЕМБАР-
ПКТПБАР 

увид у ппстпјећу  
дпкументацију 
 
прикупљаое 
дпкументације 
 
израда спискпва 
 

разредне старещине 
 
друге институције 
 
рпдитељи 
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пптребама у Сенти 

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 

 
 

       
      ЈАНУАР- 
  
      ФЕБРУАР- 
 
      МАРТ 

 
прпцена пптреба 
 
разгпвпри, савети 
 
дпписи 

струшна служба 
 
 разредне старещине 
 
 друге институције 
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интерреспрну кпмисију у вези 
пдлагаоа ппласка у щкплу и 
уписа у први разред пснпвне 
щкпле  
 
 

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 састанака 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 

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  
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   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    
 
 

Пд нпвембра месеца 2013.гпдине у щкпли се настава пдвија у три смене, збпг урущаваоа ппмпћне зграде. 
Збпг недпвпљнп прпстпра и пве гпдине,  прпстпр библиптеке је кприщтен кап ушипница за пдељеое 7/3, у кпјем се 
пдвијала свкпдневна настава. Ппред наставе пдржавале су се радипнице, састанци Ушенишкпг парламента, 
Врщоашкпг тима, предаваоа,  Саветрпдитеља, Сервис за рпдитеље,  Активи струшних већа, едукативне радипнице 
и састанци  мнпгих тимпва кпји ппстпје у щкпли. 
 Ушествпвала сам у раду Тима за Защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа, кап и у Тиму за Струшнп 
усаврщаваое. Ппмагала сам Тиму за щкплскп сампвреднпваое у  пбради прикупљених анкета и упитника.  
Присуствпвала сам састанцима Актива библиптекара у ГНБ „Жаркп Зреоанин“. 
 

 
 У пдељеоу 4/1, у Дневнпм центру „Наща приша“ и у пдељеоу у Алтернативи прганизпвала сам шаспве 

шитаоа ,на кпјима смп се лепп дружили  а  ушеници су впдили  шиталашке дневнике. Циљ ми је да на пвај нашин 
ппкущам да мптивищем и заинтересујем ушенике за шитаое  и да им на тај нашин приближим коиге. 

Са инклузивним хпрпм щкпле  ушествпвала сам на щкплским приредбама, а са ушеницима и наставницима 
нижих разреда ушествпвала сам на приредби ппвпдпм Дана щкпле, кап и на манифестацији „Жпгарија – 
Лпптарија“. 

Ушеници наще щкпле су и пве гпдине ушествпвали на манифестацији „Песнишка щтафета“, кпја је била 
ппсвећена писцу Игпру Кпларпву кпји је прпщле гпдине преминуп. Нащу щкплу је ппсетип песник Бранкп 
Стеванпвић. 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 Зпра Барбул, Стпјанка Стпјанпвић, Пља Симић, Јасена Арацки и 
Бпјана Станкпвић прпшитале су свпје песме, а песник је ппсебнп ппхвалип песме кпје су написале Пља, Јасена и 
Бпјана. 

 Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја је усмерилп средства за набавку коига и наставних 
средстава за щкплске библиптеке. 

 И пве гпдине сам впдила Летппис щкпле.    
Наципнални савет Мађарске наципналне маоине дпнирап је щкплскпј библиптеци 31 коигу на 

мађарскпм језику. 
 И пве гпдине ушеници и наставници дпбијали су «Прпсветни преглед» и дешју щтампу на српскпм и 
мађарскпм језику. 
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9.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ  

Тим је израдип план рада и пдредип динамику изврщаваоа прпграмских задатака за щк.2017-2018 гпдину кпји је 
дпстављен релевантним Тимпвима.  

Шланпви Тима за сампвреднпваое су :  

Шланпви тима и кпји сегмент устанпве представљају: 
I. Представници стручних пргана 
1. Нада Петрпвић Станић-струшни сарадник психплпг- Наставнишкп веће 
2. Љиљана Параклис, наставник дефектплпг- струшнп веће разредне наставе вищи разреди ПЩ 
3. Пливера Щпща, наставник индивидуалне наставе-лпгппед – струшнп веће предметне наставе 
4. Милица Симин, наставник тепријске наставе СЩ- струшнп веће тепријске наставе 
5. Гпран Бакић, наставник практишне наставе СЩ- струшнп веће практишне наставе  
6. Дпмазет Споа, наставник дефектплпг- струшни актив РЩП 
7. Маја Берпоа, дефектплпг- васпиташ,са децпм са сметоама у развпју у развпјнпј груп 
II.Представник савета рпдитеља 
-Јпвишић Гпрдана 
III.Представник ученичкпг парламента 
-Барбул Зпра 
IV.Представник Шкплскпг пдбпра 

- Анђелина Антић Дунђерски 

Неке кплеге су изразиле жељу да буду шланпви и сарадници Тима щтп је ппхвалнп. 

Изврщенп је вреднпваое стандарда 3.1. Успех ученика ппказује да су пстварени пбразпвни стандардни 
индикатпр 3.2.6. Прпсечни резултати ученика на завршним испитима бпљи су у пднпсу на предхпдну шкплску 
гпдину. Направљен је  извещтај п успеху на заврщнпм тесту кап и паралелни приказ пцена, успеха у щкпли и 
успеха на заврщнпм тесту. Закљушак пве анализе је уппређен са резултатима пстварених на тесту претхпдних 
гпдина. 

Састављен је упитник за стандард 3.2. Шкпла кпнтинуиранп дппринпси већпј успешнпсти ученика, индикатпр 
3.2.2 Брпј ученика кпји су напустили шкплпваое је исти или маои у пднпсу на прпшлу шкплску гпдину. 
Прикупљени су ппдаци за щк. 2015/2016.гпд  и направљен је паралелни приказ са претхпдним щкплским 
гпдинама. 

Тим за сампвреднпваое је  дап свпј извещтај п неппхпдан за кпнкурисаое за награду „Ђпрђе Натпщевић“. 
Тим за сампвреднпваое је  дап свпј извештај п раду за перипд  пд три гпдине (шк. 2015/2016 , 2016/2017 . и 
септембар – април 2017/2018. ). Пвај извещтај пбухвата кпмплетан рад тима са свим анкетама, оихпвим 
анализама и предлпзима за даљи рад и има 90 страна. 
Тим је дап и извештај п анкетама кпје су пппунили рпдитељи ( ппдрушје вреднпваоа – пбласти 2-настава и 
ушеое, 4  ппдрщка и  5 етпс)и анализу истих. 
Закљушак и предлпзи тима за щкплскп сампвреднпваое: 
Ниједна прпсешна пцена на упитнику није маоа пд  пцене 3. 
Рпдитељи виспким пценама прпцеоују сарадоу са наставницима и срушнпм службпм  у щкпли, а ппсебнп истишу 
сарадоу са пдељенским старещинама. Миљеоа су да су заппслени увек спремни да ппмпгну. Виспкп пцеоују 
безбеднпст и сигурнпст ушеника у щкпли и ангажпваое заппслених.Такпђе су задпвпљни нашинпм инфпрмисаоа, 
ппверљивпщћу инфпрмација и ппщтпваоем приватнпсти. Виспкп прпцеоују мпгућнпст  да увек дпбију савет у 
щкпли. Уппзнати су са свпјим правима и пдгпвпрнпстима . Виспкп пцеоују уважаваое предлпга и сугестија 
рпдитеља. 
Најниже пцене се пднпсе на укљушенпст рпдитеља у активнпсти щкпле , радипницама псмищљених за оих и 
пбухватпм деце разлишитим ваннаставним активнпстима . 
Тим предлаже да се у нареднпм перипду размптри мпгућнпст већег укључиваоа рпдитеља у рад шкпле, пре 
свега крпз  укључиваое  или акп су укључени, крпз веће ангажпваое у ппстпјећим тимпвима. Шкплске 
манифестације кпје се са успехпм реализују у шкпли требалп би да се пслаоају и на снагу и мпгућнпсти 
рпдитеља да пбпгате и свпјим  већим присуствпм и ангажпваоем дппринесу квалитету и сампј прганизацији.  
Тим, такпђе, предлаже Активу за развпјни план шкпле да у нареднпм перипду планира садржаје кпјима би се 
ппвећап брпј слпбпдних активнпсти ученика у шкпли. 
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Тим је дап и извештај п анкетама кпје су пппунили ученици (пбласт 5 етпс) 
Закљушак и предлпзи тима за щкплскп сампвреднпваое: 
Ушеници свпјим пдгпвприма пптврђују да впле да иду у щкплу кпју дпживљавају кап пријатнп и лепп местп и да 
увек имају кпме да се пбрате кад имају прпблем. У щкпли се псећају безбеднп и слпбпдни су да изразе свпје 
мищљеое и предлпге.Виспкп пцеоују и пднпс наставника и заппслених према ушеницима ( наставнике у пднпсу на 
пстале заппслене дпживљавају у нещтп већпј мери кап тплерантне пспбе). Пднпс ушеника према наставницима је 
пцеоен нижим пценама, али је у пквиру пцене 3. Занимљивп је да прпцеоују да се ушеници пбраћају према 
псталим заппсленима са вище уважаваоа негп пбратнп, али су и те пцене у пквиру пцене 3. Виспкп пцеоују  и 
настпјаоа наставника да им пренесу праве вреднпсти . 
Најниже пцене се пднпсе на ппзнаваое  Декларације п правима деце, штп мпже бити узрпкпванп и птежаним 
упамћиваоем речи апстрактнпг значеоа. Такпђе, правила ппнашаоа нису јаснп и видљивп истакнута у 
учипницама. 
Тим за шкплскп сампвреднпваое предлаже Активу за развпјни план шкпле да у нареднпм перипду: 
-Планира активнпсти и садржаје кпји би истакли значај правила. Неки садржаји ДИЛС прпјекта би требалп да се 
ппнпвп реализују са свим актерима шкпле узимајући у пбзир да се структура прпменила у пднпсу на перипд 
када су реализпване  интензивне пбуке  у пквиру прпграма превенције насиља и рукпвпђеоа пдељеоем .  
-Да се размптри ппнпвп увпђеое праксе да се тпкпм пдмпра пушта музика. 
-Ппнуди шира листа слпбпдних активнпсти за децу и ученике. 
-Да се размптри мпгућнпст да ученици заједнп са наставницима и рпдитељима улепшају изглед двпришта. 
- Да се размптри мпгућнпст прпмене ужине у смислу ппдизаоа квалитета и разнпврснпсти. 
Пви извещтаји су били неппхпдни за врщеое сппљащоег сампвреднпваоа кпје је пдржанп 5. и 6. јуна 2018г. 
Тим за сампвреднпваое је дап неппхпдне ппдатке за израду нпвпг РПЩ-а. Ппдаци су резултат рада тима за време 
трајаоа претхпднпг перипда  трајаоа РПЩ-а и резултат су Swot анализе. 
Тим за сампвреднпваое је пстварип успещну сарадоу са свим Тимпвима и заппсленима у щкпли. 
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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 

41 СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА  

1. Усвајаое записника са XXXIV,XXXV,XXXVI,XXXVII и 
XXXIX седнице Щкплскпг пдбпра; 

2.Усвајаое Извещтаја п пствариваоу Гпдищоег плана 
рада щкпле за щкплску 2016/2017. гпдину; 
3. Усвајаое Извещтаја директпра щкпле п свпм раду и 
раду щкпле за щкплску 2016/2017. гпдину; 
4. Усвајаое Извещтаја п пствариваоу Плана струшнпг 
усаврщаваоа заппслених за щкплску 2016/2017. 
гпдину; 
5. Дпнпщеое Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 
2017/2018. гпдину; 
6.Дпнпщеое Плана струшнпг усаврщаваоа заппслених 
за щкплску 2017/2018. гпдину; 
7.Даваое сагласнпсти на Правилник п изменама и 
дппунама Правилника п прганизацији и 
систематизацији ппслпва, дел. Бр.1307 пд 01.09.2017. 
8 Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма заV разред 
пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 
9.Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за 
једнпгпдищое псппспбљаваое ушеника средоег 
пбразпваоа и васпитаоа 
10. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за  I разред 
средоег пбразпваоа и васпитаоа 
11. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма I I средоег 
пбразпваоа и васпитаоа 
12. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма I I I разред 
средоег пбразпваоа и васпитаоа 
13.Дпнпщеое Измена Финансијскпг плана щкпле за 
календарску 2017.гпдину 
13.Текућа питаоа 
 

13.09.2017. 

42.СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Дпнпщеое Измене и дппуне финансијскпгплана 
щкплеза календарску 2017. 

 

28.03.2017. 

43. СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 
1.  Усвајаое записника са XL, XLI.XLII седнице Щкплскпг 

пдбпра 
2. Дпнпщеое Измена финансијскпг плана щкпле за 

календарску 2017 гпдину –VII измена 
3. Дпнпщеое Правилника п безбеднпсти и здеављу на 

раду 
4. Закљушеое анекса угпвпра п уређиваоу међуспбних 

права. Пбавеза и пдгпвпрнпсти између Щкплскпг 
пдбпра и директпрке щкпле 

5. Текућа питаоа 
 

02.11.2017. 

44. СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 
 

1. Усвајаое записника са  XLIII  седнице Щкплскпг 
пдбпра; 

2. Дпнпщеое закљушка кпјим се кпнстатује 

22.01.2018. 
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наступаое закпнскпг разлпга за престанак 
дужнпсти директпра- на лишни захтев 

3. Дпнпщеое рещеоа п престанку раднпг пднпса 
директпру щкпле 

4. Дпнпщеое рещеоа п исплати нпвшане накнаде 
директпру щкпле уместп кприщћеоа дела 
гпдищоег пдмпра за календарску 2017. Гпдину 

5. Текућа питаоа 
 

45. СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Закљушеое угпвпра п правима и пбавезама 

врщипца дужнпсти директпра 

 

 

26.01.2018. 

46. СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 
 

1. Дпнпщеое Правилника п изменама Правилника п 
раду 

2. Усвајаое Извещтаја ппписне кпмисије п 
изврщенпм пппису нефинансијске импвине са 
стаоем на дан 31.12.2017. 

3. Дпнпщеое Измена финансијскпг плана за 
калемдарску 2017. Гпдину 

4. Дпнпщеое Финансијскпг плана за календарску 
2018. Гпдину 

5. Дпнпщеое Плана јавних набавки за календарску 
2018. Гпдину 

6. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за 
једнпгпдищое псппспбљаваое ушеника средоег 
пбразпваоа и васпитаоа 

7. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за I разред 
средоег пбразпваоа и васпитаоа 

8. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за II разред 
средоег пбразпваоа и васпитаоа 

9. Дпнпщеое Анекса Щкплскпг прпграма за III 
разред средоег пбразпваоа и васпитаоа 

10. Даваое сагласнпсти на прпщирену делатнпст 
щкпле на пбласт спцијалне защтите 

11. Инфпрмација п записнику п редпвнпм 
инспекцијскпм надзпру у ПСЩ“9.Мај“ Зреоанин 
пд стране прпсветних инспектпра Градске управе 
у Зреоанину, бр 614-7/18-IV-06-02 пд 24.01.2018. 

12. Текућа питаоа 
 

14.02.2017. 

47. СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 
            1.  Усвајаое записника са XLIV,XLV , XLVI седнице  
                 Щкплскпг пдбпра  

2.Закљушеое анекса Угпвпра п правима и пбавезама 

врщипца дужнпсти директпра брпј 111 пс 26.01.2018. 

гпдине 

                3.Текућа питаоа 
 

09.02.2018. 

48. СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са XLVII седнице Щкплскпг 
пдбпра; 

2. Усвајаое извещтаја ппписне кпмисије п 
изврщенпм пппису финансијске импвине са 

27.02.2018. 
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стаоем на дан 31.12.2017. гпдине 

3. Усвајаое Извещтаја п финансијскпм ппслпваоу 
ПСЩ“9.Мај“ Зреоанин за перипд 01.01.2017.-
31.12.2017. 

4. Текућа питаоа 
 

49. СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА      
  1. Усвајаое записника са   XLVII I седнице Щкплскпг пдбпра; 
  2.Дпнпщеое Статута Пснпвне и средое щкпле „9.Мај“   
    Зреоанин 
 
3. Текућа питаоа 
 

09.03.2018. 

50.СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 
1. Усвајаое записника са  XLIX седнице школског одбора 
2.Дпнпщеое пдлуке п расписиваоу кпнкурса за избпр 
директпра щкпле 
3.Дпнпщеое пдлуке п пбразпваоу Кпмисије за избпр директпра 
щкпле 
4. Дпнпщеое Ппслпвника п раду Щкплскпг пдбпра 
5. Текућа питаоа 
 

20.03.2018. 

51. СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 
 

1. Усвајаое записника са L седнице Щкплскпг 
пдбпра 

2. Даваое сагласнпсти на Правилник п изменама и 
дппунама Правилника п прганизацији и 
систематизацији ппслпва у ПСЩ“9.Мај“ Зреоанин 
дел. Бр. 442 пд 27.03.2018. 

3. Дпнпщеое Анекса Предщкплскпг прпграма 
ПСЩ“9.Мај“Зреоанин за щкплску 
2014/15,2015/16, 2016/17, 2017/18. Гпдину 

4. Дпнпщеое Анекса Гпдищоег плана рада 
ПСЩ“9.Мај“ Зреоанин за щкплску 2017/2018. 
Гпдину 

5. Текућа питаоа 

29.03.2018. 

52.СЕДНИЦА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА 

1. Усвајаое записника са LI седнице Щкплскпг 
пдбпра 

2. Дпнпщеое залљушка п прибављаоу мищљеоа 
мађарске наципналне маоипне п кандидату за 
избпр директпра щкпле 

3. Дпнпщеое Правилника п правима, пбавезама и 
пдгпвпрнпстима ушеника 

4. Дпнпщеое Правилника п дисциплинскпј и 
материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених 

5. Дпнпщеое Анекса Гпдищоег плана рада 
ПСЩ“9.Мај“ Зреоанин за щкплску 2017/18. 
Гпдину 

6. Текућа питаоа 
 

23.04.2018. 

Прва кпнстутивна седница 
 
 

1. Избпр председника и заменика председника 
Щкплскпг пдбпра; 

2. Пдређиваое записнишара; 
3. Дпнпщеое Развпјнпг плана щкпле за перипд 2018-

2021. гпдина; 
4. Дпнпщеое Предщкплскпг прпграма ПСЩ „9. МАЈ“ 

Зреоанин; 
5. Дпнпщеое Анекса  Щкплскпг прпграма за први 

разред пснпвнпгпбразпваоа и 

29.06.2018. 
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васпитаоа; 
6. Дпнпщеое Анекса  Щкплскпг прпграма за пети 

разред пснпвнпгпбразпваоа и 
васпитаоа; 

7. Дпнпщеое Анекса  Щкплскпг прпграма за щести 
разред пснпвнпгпбразпваоа и  

васпитаоа; 
8. Дпнпщеое 

Щкплскпгпрпграмазаједнпгпдищоепсппспбљава
оеушеника 

средоегпбразпваоа и васпитаоа за щкплску 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. гпдину; 

9. Дпнпщеое Щкплскпгпрпграмаза I 
разредсредоегпбразпваоа и васпитаоа за 

щкплску 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. гпдину; 
10. Дпнпщеое Щкплскпгпрпграмаза II 

разредсредоегпбразпваоа и васпитаоа за 
щкплску 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. гпдину; 

11. Дпнпщеое Щкплскпгпрпграмаза III 
разредсредоегпбразпваоа 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; 
Текућа питаоа.    

ДРУГА СЕДНИЦА 
 

1.Усвајаое записника са1.седнице Щкплскпг 
пдбпра; 
2.Закљушеое угпвпра п правима и пбавезама 
директпра щкпле; 
3.Уппзнаваоесасадржинпм 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. 

ТРЕЋА СЕДНИЦА  
1. Усвајаое записника са2.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. 
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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 ја 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.   
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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. 

Аплицирала сам на кпнкурсу  Наципналнпг савета мађарске наципналне маоине. Тражена средства пп 

кпнкурсу су за набавку: Щтампаша у бпји и пластификатпра. 

Струшнп усаврщаваое сам пстварила праћеоем струшне литературе и шаспписа, кап и ушещћем на 

семинару.   

Ушествпвала сам у изради расппреда шаспва за щкплску 2017/18.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 ЗА СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ – Владимир Радишић 
 
 

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 нарекпнструкцији и надградои пбјекта шкпле – уградоа сппљашое 
стпларије 
Набавка је пбухватала набавку сппљашое стпларије на нпвпизграђенпј шкплскпј згради, укупнп 76 

прпзпра, разних пблика и димензија и петпрп врата. 

 

 ЈАВНА НАБАВКА Електришне енергије,јавна набавка мале вреднпсти бр. ЈН 1.1.1/ 2018. 

Набавка је пбухватала набавку електричне енергије пптребне за несметан рад шкпле. 
 

 ЈАВНА НАБАВКА дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану пп 
партијама пд 1 дп 11.  
Набавка је пбухватала целпкупну набавку прехрамбених прпизвпда и намирница пптребних за 
несметан рад шкплске кухиое. 
 

 ЈАВНА НАБАВКА дпбара – Материјал за пдржаваое хигијене, бр. ЈН 1.1.3/ 2018. 

Набавка је пбухватала целпкупну набавку хемијских прпизвпда, папирне галантерије и средстава за 

пдржаваое хигијенепптребних за несметан рад шкпле. 

 

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: 
 

 НАБАВКАрадпва – Израда и уградоа сппљашое стпларије – прпзпра 
Набавка је пбухватала набавку сппљашое стпларије на шкплскпј згради пд укупнп 6 прпзпра чија су 
средства пбезбеђена пд нпвчане награде кпју је наша шкпла дпбила пд Ппкрајинскпг 
секретаријата за пбразпваое, управу и наципналне маоине- наципналне заједнице АП Впјвпдине - 
Др Ђпрђе Натпшевић. 
 

 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 шкплске радипнице, пптребних за несметан рад шкпле 

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 дпбара – Ппремаое сппртскпг терена у шкплскпм двпришту за ученике и децу пметене у 

развпју 

Набавка је пбухватала ппремаое шкплскпг терена у шкплскпм двпришту нпвим кпшевима, 
гплпвима и пдбпјкашким теренпм, а у фискултурнпј сали кпшевима и стплпвима за стпни тенис 
кпја је финансирана пд стране Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и пмладину АП Впјвпдине- 
 

 НАБАВКА услуге физичкпг пбезбеђеоа деце и ученика, заппслених и трећих лица за време бправка 

у шкпли у тпку трајаоа наставе за шкплску 2018/2019. гпдину 

Набавка је пбухватала набавку услуге једнпг извршипца за физичкп пбезбеђеоедеце и ученика, 
заппслених и трећих лица за време бправка у шкпли у тпку трајаоа наставе за шкплску 2018/2019. 
гпдину 
 

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

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

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

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

- 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, фптпграфија, мајица, видеа, плаката 
за разне манифестације у кпјима је щкпла била дпмаћин, флајера...; 

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

- Сарађивап са  щкплпм „6. Пктпбар” из Кикинде; 

- Заједнп са директпркпм щкпле аплицирап на следећим кпнкурсима и прпјектима за дпделу нпвшаних 
средстава: 

 
1) Ппшетпм марта месеца 2018. гпдине, аплициранп је кoд Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, 

прпписе,управу и наципналне маоине – наципналне заједнице за рекпнструкцију, адаптацију, 

санацију и инвестиципнп пдржаваое пбјеката пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа у укупнпј 

вреднпсти радпва пд 3.500.000,00 динара. Средства за пвај прпјекат нису пдпбрена. 

2) У априлу месецу 2018. гпдине, кпнкурисанп је на прпјекту ппсебнпг прпграма у пбласти изградое, 

пдржаваоа и ппремаоа сппртских пбјеката на предлпг ппсебнпг прпграма Ппкрајинскпг 

секретаријата за сппрт и пмладину АП Впјвпдине за ппремаое щкплскпг терена у щкплскпм двприщту 

у укупнпј вреднпсти пд 450.000,00 динара. Пвај прпјекат је реализпван. 

 

3) Ппшеткпм маја месеца 2018. гпдинеаплициранп је кпд фпндације Ана и Владе Дивац, у пквиру 

прпјекта «ДА РАСТЕМП СРЕЋНИ» за категприју 2. Ппремаое щкпле (ппреме, ушила...) дп висине 

средстава пд 350.000,00 динара за набавку ппреме за сензпрну спбу (лед сппт рефлектпр са аудип 

пдзивпм, светлећи кплпр прамен и сампнпсеће кпнструкције са клизнпм щинпм за љуљащке и 

реквизите психпмптпрне реедукације). У тпку је реализација пвпг прпјекта крпз прикупљаое 

финансијских средстава у пквиру фпндације «ЈАТП». 

 

 
 
  ИЗВЕШТАЈ ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА ЗА СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ –Душица Булпв-Рптариу 
 

- Ушествпвап у изради Гпдищоег Прпграма щкпле и Извещтаја щкпле 
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- Ушествпвап у ппдели 40-тп шаспвне радне недеље наставника и струшних сарадника 
- Ушествпвап у изради Ценуса за щкплску 2017/2018 
- 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 2017/2018 
- Фпрмираое пдељеоа за щкплску 2017/2018 
- Израшунаваое фпнда шаспва за наредну щкплску гпдину 
- Ппдела предмета за наредну щкплску гпдину 

 
3.ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СЕКРЕТАРА ШКПЛЕ  
 
 

1.   Праћеое прпписа из пбласти предщкплскпг, пснпвнпг  и средоег  пбразпваоа и  
       васпитаоа и  пбавещтаваое п истим директпра щкпле, ппмпћнике директпра и педагпщкп- 
      психплпщку службу. 
2.   Израда нацрта пднпснп предлпга ппщтих аката, кап и измена и дппуна ппстпјећих ппщтих 

аката щкпле - усклађиваое ппщтих аката щкпле са нпвим Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и 
васпитаоа; изменама и дппунама: Закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу,Закпна п пснпвнпм 
пбразпваоу и васпитаоу, Закпна п средоем пбразпваоу и васпитаоу, кап и ппдзакпнским актима. Ппсебна  
пажоа билаје ппсвећена изради нпвпг Правилника п прганизацији и систематизацији ппслпва, у складу са 
Урeдбoм п каталпгу радних места у јавним службама и другим прганизацијама у јавнпм сектпру. 

   3.   Израда Инфпрматпра п раду щкпле. 
   4.  Предузимаое радои за закљушеое сппразума п преузимаоу заппслених. 
   5.  Спрпвпђеое  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 нпвппримљених лица, кап и заппслених кпјима је престап 
       радни пднпс у щкпли.  
7.  Израда  анекса угпвпра п раду, пднпснп угпвпра п уређиваоу међуспбних права, пбавеза и   пдгпвпрнпсти 

за заппслене. 
8.  Израда  рещеоа п пствариваоу права заппслених из раднпг пднпса. 
9. Активнпсти везане за именпваое в.д. директпра щкпле; упис у судски регистар прпмене лица пвлащћенпг за 

заступаое щкпле; израда депп картпна – лица пвлащћена за распплагаое нпвшаним средствима на 
рашунима щкпле. 

10. Спрпвпђеое ппступка за избпр директпра щкпле; упис у судски регистар прпмене функције лица 
пвлащћенпг за заступаое щкпле; израда депп картпна – лица пвлащћена за распплагаое нпвшаним 
средствима на рашунима щкле. 
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11. Спрпвпђеое ппступка за предлагаое шланпва Щкплскпг пдбпра за нпви сазив из реда заппслених и 
рпдитеља ушеника. 

12. У сарадои са директпрпм щкпле и ппмпћницима директпра щкпле, благпвременп спрпвпђене 
активнпсти и израда ппјединашних аката у  ппступцима прпвере савладанпсти прпграма увпђеоа у ппсап 

наставника кап фазе у ппступку пплагаое испита за лиценцу, кап и  

предузете активнпсти за пријаву тих заппслених за пплагаое испита за лиценцу  
     Ппкрајинскпм секретаријату за пбразпваое. 
13. Ушещће у изради М-4 пбрасца за свакпг заппсленпг-стаж псигураоа за келендарску 2017. г. 
14. Ушещће у припреми седница Щкплскпг пдбпра, ппмпћ у изради записника са тих седницаи израда пдлука, 

рещеоа и закљушака кпје дпнесе прган управљаоа. 
15. Правна ппмпћ лицу за јавне набавке у спрпвпђеоу  ппступака јавних набавки и ушещће у истим у свпјству 

шлана кпмисије.  
16. 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.  

17. Ппмпћ у впђеоу и изради ппјединашних правних аката у слушају ппкретаоа васпитнп-дисциплинских 
ппступка прптив ушеника. 

18. Предузимаое радои и активнпсти ка службама и прганима на теритприји града, ппкрајине и републике, 
када су тп налагале пптребе щкпле. 

19. Припрема дпкумената за пптребе републишке, ппкрајинске и градске инспекције приликпм редпвних и 
ванредних прегледа у щкпли, а кпја су дпступна секретару щкпле. 

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

21. Ушещће у прибављаоу мищљеоа пд надлежних државних пргана, превасхпднп пд Министарства прпсвете, 
науке и технплпщкпг развпја. 
 

 
 
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 чувају у шкплскпј дпкументацији 
 
 

6. ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГПШКПГ КПЛЕГИЈУМА 
  

Шланпви Педагпщкпг кплегијума су били: 
              Снежана Плущки-Влашић - директпр щкпле, Аника Мелеги-ппмпћник директпра за ПЩ, Владимир 
Радищић и Дущица Булпв Рптариу -ппмпћници директпра за СЩ, Нада Петрпвић Станић – психплпг,Маја 
Пдалпвић  председник  струшнпг актива за  РПЩ, Марија Лакатущ - председник струшнпг актива за РЩП, 
наставници- рукпвпдипци струшних већа: Емина Баста, Ирена Кпваш, Предраг Манпјлпвић, Милица Симин, Саоа 
Мајнерић; Сенка Шиша, Снежана Вукић-кппрдинатпри  целпдневне наставе, Светлана Кпвашевић- кппрдинатпр 
развпјне групе, Светлана Радищић- кппрдинатпр Тима за пружаое дефектплпщке ппдрщке, Рајка Шекрчин – 
рукпвпдипц  Тима за защтиту деце/ушеника пд злпстављаоа и занемариваоа, Анђелина Антић Дунђерски – 
председник Тима за инклузивнп пбразпваое, Аоа Стпјщин   – кппрдинатпр Тима за струшнп усаврщаваое, Татјана 
Паунпв   – председник ушенишке задруге, Милица Симин - кппрдинатпр Тима за сампвреднпваое, Дущан 
Милпщевић-кппрдинатпр практишне наставе. 

 
 

У пвпј щкплскпј гпдини, Педагпщки кплегијум је  имап 8 састанака. 
 
I Састанак је пдржан 25.08.2017. 

 
На дневнпм реду биле су следеће ташке: 
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1.   Анализа Плана активнпсти тима за защтиту деце/ушеника пд злпстављаоа и занемариваоа – 
предлпженп је да се имена представника тима јаснп истакну у хплпвима щкпле какп би ушеницима и рпдитељима 
билп јаснп кпме треба да се пбрате у кризним ситуацијама. Устанпвљени су шланпви тима кпје сашиоавају 
представници свих сегмената щкпле. Тим ће наставити са спрпвпђеоем превентивних мера и дпсадащоим 
активнпстима за защтиту ушеника пд злпстављаоа и занемариваоа. 

2.   Анализа Плана активнпсти Актива за РПЩ – у плану је благпвременп прикупљаое ппдатака п 
планпвима будућих активнпсти свих сегмената щкпле какп би се правпвременп приступилп изради нпвпг РПЩ-а. 

3.   Анализа Плана активнпсти Актива за развпј щкплскпг прпграма – тим је радип складнп тпкпм целе 
гпдине и реализпвап предвиђене активнпсти. 

4.   Анализа Плана активнпсти  Тима за Сампвреднпваое – ппред тпга щтп су све активнпсти тима 
реализпване, предлпженп је да рад пвпг тима буде пбједиоен у виду пдщтампаних извещтаја и упитника сажетих 
на једнпм месту. Устанпвљени су и шланпви тима. 
       5.   Анализа стаоа накпн пплагаоа разреднпг испита – разредни испити су пдржани, али се на оима није 
ппјавилп 9 ушеника кпји дпбијају статус ппнављаша. 
       6.   Разматраое предлпжених учбеника и наставних средстава – учбеници кпји су планирани лишним 
планпвима наставника се налазе у щкплскпј библиптеци и дпступни су наставницима за рад. На пристизаое 
бесплатних учбеника се и даље шека. 
       7.   Усвајаое предлпга  тима за ИП  за израду ИПП-а ушеницима – устанпвљен је брпј ушеника за кпје ће се 
израдити ИПП-и дп 1.10.2017. (ушеници пд II дп VIII разреда), кап и дп 1.11.2017. (пплазници предщкплских група и 
I разреда) 
       8.   Текућа питаоа 
- Ппртфплип ушеника – сваки наставник правиће ппртфплип свпјих ушеника, кпји ће пп пптреби пбједиоавати 
разредне старещине. Ппртфплип ће бити сашиоен у дигиталнпм пблику у виду дпкумената и фптпграфија 
дпкумената и ушенишких радпва. 
- Наставни планпви и припреме шаспва – припреме наставних шаспва пбједиоаваће кппрдинатпри струшних актива 
и слати их директпрки дп 5. у месецу, дпк ће се слаое наставних планпва пбављати на исти нашин, дп 1. у месецу. 
  
 
II Састанак  
 
Дневни ред: 

1. Анализа ппстпјећег стаоа квалитета и унапређеое васпитнп пбразпвнпг рада 
                     2. Утврђиваое респра, предлагаое мераи 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 деце пд злпстављаоа и занемариваоа 
                        7. Извещтај Тима за ИП 
                        8. Извещтај Тима за сампвреднпваое 
                        9. Извещтај Тима за струшнп усаврщаваое 
                      10. Текућа питаоа 
 
Реализација: 
Светлана Радищић је истакла да је стиглп Упутствп п ппдрщци. Нащи радници кпји пружају ппдрщку раде управп 
какп је приказанп у тпм Упутству али се ппјавип прпблем евиденције тј. разлишитпг тумашеоа кп треба да уписујеу 
дневницима и где присуствп дефектплпга инаставну јединицу кпју је радип пружајући ппдрщку. Закљушак је да ће 
директприца на Активу директпра изнети прпблем и да ће се заузети заједнишки став и дпнети јединствена пдлука 
п уписиваоу а дп тада ће се впдити самп наща евиденција.Рајка Шекрчин је ппставила питаое да ли и рад 
специјалнпг педагпга треба уврстити у пружаое ппдрщке јер је щкпла у Меленцима изразила пптребу за таквпм 
ппдрщкпм.Директприца је указала да ппстпји пптреба да се другашије прганизује и ппдрщка у Предщкплскпј 
устанпви и да треба пптребе за ппдрщкпм испитати и дефинисати и акп је пбим ппвећан пна ће се пбратити 
лпкалнпј сампуправи и спрпвести активнпсти за прпщиреое тпг ппсла. Директприца је указала и на пбавещтеое п 
кприщћеоу бплпваоа и пбавестила да Дневни центар прелази на делимишнп финансираое из спцијалне защтите. 
Снежана Вукић је пписала радпве у Дневнпм центру и реализацију планиранпг плана и прпграма рада и радпве на 
грађеоу летое ушипнице. 
Сенка Шиша је ппднела извещтај са састанка РПЩ и указала да је упшен прпблем непбухваћенпсти младих пд 15-
18г. кпји заврщавају щкплу а неће бити пбухваћени регистрпваним прпграмима.Закљушенп је да ће тп бити рещенп 
нпвим РПЩ 01.09.2018г. ида тп треба указати и рпдитељима и друщтвенпј заједници и истакла да у Дневнпм 
центру „Наща приша“  тренутнп има уписанп 36 пплазника и да ппстпји прпблем прпстпра збпг пвпликпг брпја 
кприсника.Сенка је истакла јпщ и прпблем евидентираоа шаспва у 5 разреду и небезбеднпст ушипнице  збпг 
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неадекватнпг намещтаја и ппнащаоа ушеника услед оихпвих сметои.  Директприца је рекла да ће ппсетити ту 
ушипницу и видети какп треба да се прганизује и щта јпщ набави и такп пбезбеди сигурнпст и бпљи услпви за рад. 
Сенка је истакла и да је упшила неке прппусте у изради ИПП и да тп треба ппбпљщати, истакла је да пна и 
Анђелина Антић Дунђерски већ раде на тпм ппбпљщаоу.Нада Петрпвић Станић, Сенка Шиша и директприца су се 
слпжиле да треба спрпвести пбуку и указати на прппусте.Директприца је истакла да би пбуку требали да ппхађају 
сви наставници и сарадници.  
Сенка Шиша је указала на прпблем пцеоиваоа јер су ппједини ушеници били наиндивидуали-зацији а затим збпг 
неуспещнпсти те врсте рада прещли на ИПП. Директприца је кпнстатпвала да се ти ушеници пставе непцеоени и да 
се евидентира прелазак на ИПП збпг неуспеха индивидуализације.  Анђелина Антић Дунђерски је истакла да тп 
треба написати и у ИПП-у. 
Анђелина Антић Дунђерски је истакла да Тим шији је кппрдинатпр ради редпвнп и у истпм саставу. 
Рајка Шекрчин кппрдинатпр Тима за защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа истакла је да су све вище 
насиљу и ппвредама излпжени наставници и да је п тпме пбавещтенп Министарствп. Заузет је став да све ппвреде 
треба сликати,евидентирати и прилпжити лекарску дпкументацију п оима. Истаклп се да се пве ппвреде све 
шещће дещавају и да су дп сада истицане самп најдрастишније.  
Изнет је прпблем у ппнащаоу ушеника Вука Ппппвића и прпблеми сарадое са оегпвим рпдитељима и дпнет 
закљушак да је неппхпднп да директприца пбави разгпвпр са пцем.  
 Емина Баста изнела је прпблем птежанпг рада и пптребе за ппдрщкпм кплегиници Дијани Бан иакп Дијана не 
жели да се жали, директприца је рекла да је мпгуће прпблем рещити јединп неким прпјектпм јер рад вплпнтера 
није закпнски регулисан.Указанп је да се треба размптрити безбеднпст на спрату збпг нашина птвараоа прпзпра. 
Указанп је да се ппртфплип заппсленпг мпже узети ради дппуоаваоа.Директприца је пбавестила да је урађен 
План интегритета и да ће се п тпме дискутпвати на пдељенским већима у ппнедељак 30.10.2017г. 
 Милица Симин је изнела да Тим за сампвреднпваое ради пп плану и прпграму усвпјенпм за пву щк.гпдину и да се 
тепријска настава пдвија нпрмалнп уз птежане услпве збпг недпстатка прпстпра.Саоа Мајнерић је ппднела 
извещтај п раду Већа практишне наставе средое щкпле, настава се пдвија без прпблема, редпвнп какп у прпстпру 
щкпле такп и кпд предузетника и није билп ппвреда на раду.Састанак је заврщен у 13:10. 
               

III  Састанак је пдржан  14. дец. 2017. гпд. 
 
Седници су присуствпвали сви шланпви Кплегијума. 
Дневни  ред 

1. Усвајаое ИПП-а 

2. Анализа ппстпјећег стаоа квалитета и унапређеое пбразпвнп-васпитнпг рада 

 

Анђелина Дунђерски је изнела предлпг  извещтаја п  ИПП-у .  Једнпгласнп је усвпјен ИПП. 

Састављаое инклузивнпг тима пд стране директпрке Снежане Плущки Влашић. 

Сенка Шиша-  Пдржане су 2 радипнице п ИПП-у  у претхпдне 2 недеље и прпслеђен је Правилник свим 

кплегама. 

Излагаое директпрке Снежане Плущки Влашић- 

Дпбијаоем награде „ Ђпрђе Натпщевић“  наща щкпла треба да пправда  и сталнп ппбпљщава свпј рад. 

Затп треба пфпрмити тимпве за сталнп ппбпљщљое пада наставника кпји представља кпрак напред.  

Тимпви ће се пфпрмити на  Активима струшних већа. 

Велики прпблем кпд наставника  физишкпг васпитаоа представља  неуписиваое шаспва , кащоеое на 

шаспве и непдржаваое шаспва. П пвпме ће се ппсебнп гпвприти на састанку директпрке са наставницима 

физишкпг. 

Јпщ један прпблем је директпрка истакла а тп је псећај за Фејсбук и пдгпвпрнпст кпју нпси.  

Пвп се пднпси на кплеге из предщкплскпг и пни ће и имати састанак са директпркпм накпн састанка са 

наставницима физишкпг. 

Тим за развпј Щкплскпг прпграма мпра вище да ради. 

Щкплски прпграм мпра да буде направљен такп да пдгпвара целпм пдељеоу а ИПП ппјединашнп. 

Щкплски прпграм правимп пп нащим мерилима. 

Пд следеће гпдине правиће се щкплски прпграм за предщкплскп –ИПП и ИВПП. 

Пд  другпг пплугпдищта правиће се щкплски прпграми за  први, други , трећи  разред, уз ппмпћ 

инклузивнпг  тима . 

Средоа щкпла пплази са ИПП-има следеће гпдине. 

Прпфили за средое щкпле јпщ нису ташнп дефинисани. 

Правилник п прпщиренпм делпваоу щкпле биће дп краја гпдине сашиоен. 
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Маја Пдалпвић  дала је предлпг за радну групу РПЩ уз ппмпћ псталих кплега и директпрке- 

 Развпјна група – Маја Берпоа 

Нижи разреди – Дпмазет Споа 

Вищи разреди – Драгана Стпјанпвић- разредна настава и Ристић Александар – предметна настава 

Целпдневна – Љиљана Стпјакпвић 

Средоа щкпла – тепријска настава – Вищоа Будимлија , практишна настава – Трајанпвски Метпди. 

Индивидуална настава – Емилија Краљ 

 

Драгана Щпер  -Дпбијена су средства пд  Министарства прпсвете у изнпсу пд 25500 динара за набавку 

наставних средстава и дешије шаспписе. 

Нарушени су магнети за магнетне табле. 

Стигле су коиге за децу са сметоама у развпју. 

 

Аника Мелеги  - нагласила да се предају материјали  за  Натпщевић 

                                                              -планпви за целу гпдину 

                                                              - припреме дп петпг у месецу 

Сазвати Активе струшних већа п изради припрема 

Анкета п примени и кприщћеоу учбеника и наставних средстава у раду испуоен и дпнети закљушци. 

 

 

IV  Састанак је пдржан  27.12.2017. У 9 САТИ У БИБЛИПТЕЦИ. 

1. Извещтаји  рукпвпдипца Струшних већа 
2. Извещтај  Актива за  РПЩ 
3. Извещтај Актива за развпј щкплскпг прпграма 
4. Извещтај Тима за защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа 
5. Извещтај Тима за ИП 
6. Извещтај Тима за Сампвреднпваое 
7. Извещтај Тима за СУ 
8. Текућа питаоа    
  
 

V  Састанак је пдржан 

 

28.02.2018. у 12:00 у библиптеци 
 
Састанку су укупнп присуствпвали пд 23 шланпва, кпликп се укупнп налази на списку укупнп 16 (списак присутних 
се налази у прилпгу). 
За педагпщки састанак састанак је предлпжен следећи  

ДНЕВНИ РЕД: 
1. Педагпшкп-инструктивни надзпр и предузимаое за унапређиваое и усавршаваое 

рада наставника; 

2. Анализа стаоа; 

3. Предлагаое мера; 

4. Текућа питаоа. 

РЕАЛИЗАЦИЈА: 
1. Педагпщкп-инструктивни надзпр и предузимаое за унапређиваое и усаврщаваое 

рада наставника; 

Мелеги Аника се јавила за прву ташку дневнпг реда и изнпси следеће: „Да је била прпсветна инспекција у 

пснпвнпј и средопј щкпли „9.мај“, дпбили смп ппвратну инфпрмацију да нема никаквих примедби на рад 

саме щкпле, да је за сада све у реду“. Међутим у разгпвпру са правницпм ппгледане су матишне коиге из 

2000.гпдине упшена је грещка у прппусту пдељенских старещина. Пдељенске старещине су у пбавези у 

наппмени листа мпрају ташнп написати на пснпву рещеоа кпмисије за категпризацију 1. или 2. степена, 

делпвпдни брпј, све таксативнп да се упище. На пснпву интерреспрне кпмисије ушеник се уписује у пву 

щкплску гпдину, у пвај разред, делпвпдни брпј и датум да се све зна детаљнп. 
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2. Анализа стаоа: 

Састанци струшнпг већа тепријске наставе се пдржавају према утврђенпм гпдищоем плану рада щкпле 

истакла је кплегиница Милица Симин. Такпђе се наставила кплегиница Мајнерић Саоа извещтај струшнпг 

већа практишне наставе успещнп пбавља ппстављене задатке – циљеве. Немамп великих пдступаоа, 

прекида или прпблема. Није билп ппвреде на раду тпкпм извпђеоа практишне наставе, није нанета щтета 

или нека друга ппвреда рада према предузетницима где ушеници пбављају практишан деп наставе. 

Представници струшних већа, кппрдинатпри Тимпва и Актива украткп су излпжили пстатак извещтаја и 

рада анализа стаоа кпја се налазе у прилпгу. 

Испред ушенишке задруге „ЗАЈЕДНП“ извещтај је ппднела Таоа Паунпв где навпди предстпјеће наступе 

ппвпдпм прпдајне излпжбе п шем ће и стајати званишнп пбавещтеое на пгласнпј табли у збпрници, а 

везанп је за Дан жена и 8.Март-а. 

Испред „НАЩЕ ПРИШЕ“ извещтај ппднпси Марија Мипкпвић и наглащава да имају прпблем са 

канализацијпм кпји ће се рещити у скприје време. Да тренутнп временски услпви не дпзвпљавају да се 

иста ситуација пдмах рещава и да ће се свакакп наћи трајнп рещеое за тај прпблем. Такпђе су улагали у 

преграђиваое једне прпстприје кпју су преуредили у канцеларију. 

Сенка Шиша ппднпси извещтај да целпдневна настава функципнище без прпблема. Заказани су термини за 

интер-респрну кпмисију (пдлагаое деце за пплазак у 1.разред пснпвне щкпле). Светлана Радищић 

наглащава да су се у ппјединим щкплама увели електрпнски дневници, самп тп впђеое евиденције пп 

свим щкплама је прпблематишнп, јер не ппстпји рубрика за евиденцију рада дефектплпга. 

3.Извещтај тима за защтиту пд насиља изнпси рајка Шекрчин кпји се налази у прилпгу. 

4.Текућа питаоа 

Ушеници кпји не дплазе редпвнп у пснпвну щкплу, ппкреће се прекрщајна пријава кпја ће ићи директнп из 

щкпле, направиће се званишан фпрмулар. Тп ће све спцијална радница Ержика урадити и саставити. 

Наставници ће ппднпсити п кпм детету се ради, те неке пснпвне ппдатке. 

 

 

VI  Састанак је пдржан  27.03.2018. 
                                                     
 
Састанку су укупнп присуствпвали пд 18 шланпва, кпликп се укупнп налази на списку укупнп 23 . 
За педагпщки састанак састанак је предлпжен следећи  
                                                      
                                                        Дневни ред:  

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

 
1. Тим за струшнп усаврщаваое  је направип извещтај за перипд  јануар-март пве щкплске гпдине. 

Извещтај је у прилпгу 
2. Каталпг радних места је пбјављен у јануару 2018. Нпвина је да ппмпћни наставници имају пбавезу да 

се струшнп усаврщавају. 
3. Дущан Милпщевић је излпжип п теми кариернп впђеое и предстпјећпј едукацији пдељеоских 

старещина у средопј щкпли. 
Тим за защтиту пд насиља је известип да се врата щкпле закљушавају ппппдне. Струшна већа истишу 

рад без прпблема. Актив РПЩ ће се састати 10.4.2018. у нпвпм саставу. 

На предлпг Тима за инклузивнп пбразпваое кплегијум је једнпгласнп изгласап седам нпвих ИПП-а. 

4. Задруга „Заједнп “ припрема излпжбе. „Наща приша“ је дпбила звпнп и саднице пд Зреппка. Царска 
бащта дпнира деци из „Наще прише “ свеже впће и ппврће . 
 

 
 VII  састанак  
 
Састанку је присуствпвалп 18 шланпва. 



 74 

Дневни ред: 
1. Анализа ппстпјећег стаоа квалитета и унапређеое пбразпвнп-васпитнпг рада 

2. Текућа питаоа 

 
8. Педагпщкпг кплегијума пдржан дана 25.06.2018. у 9:00 у сали за физишкп 

  
 
Састанку су присуствпвала  22 шлана. 
Дневни ред : 
 

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

 
   

 

Реализација : 
 

Представници струшних већа,кппрдинатпри Тимпва и Aктива су украткп излпжили извещтаје, а ппщирније 
на Наставнишкпм већу и у прилпгу. 
 

1.Светлана Кпвашевић: „С пбзирпм да је већина деце несампстална у свим сегментима сампппслуживаоа 
и бриге п себи и да не кпнтрплищу сфинктере  или се укљушују у тпалетни тренинг,ппстпји  пптреба за 
медицинским радникпм кпји би бип кпнстантнп  на распплагаоу.“  

 
Емина Баста : „Ушеници матишне щкпле имали су ппдрщку наставника индивидуалне наставе – 

реедукатпра психпмптприке, лпгппеда, спматппеда, психплпга. Кплеге су истакле да су нащи ушеници пве 
щк.гпдине били ускраћени за вище шаспва индивидуалне наставе. Такпђе мисле да би билп бпље да наставници 
индивидуалне настве уђу у разреде и такп плакщавају наставни прпцес кпји се пдвија у јакп тещким услпвима.  
Струшнп веће нижих разреда, редпвнп пдржава састанке ( бар ми наставници у матишнпј щкпли ), свакпдневнп се 
дпгпварамп, размеоујемп мищљеоа, материјале, наставна средства, кпмуницирамп и путем вибер групе, 
ускашемп једни другима у ппмпћ.... Кпмуникација и сарадоа су пдлишне, на вепма 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.“  
 

Кпваш Ирена: „За ушеника генерације 2017./2018. гпдине, на Пдељеоскпм већу је Параклис Љиљана  
предлпжила Пращталп Љиљану, ушеницу 8/1 разреда. Кпмисија  у саставу: Щпер Драгана, Щпща Пливера и 
Михић Јасмина, је на пснпву ппстпјећег Правилника п ппхваљиваоу и награђиваоу ушеника, кпнстатпвала да 
ушеница Пращталп Љиљана не испуоава критеријуме за ушеника генерације.“ 

 
Сенка Шиша, Марија Мијпкпвић: деца у целпдневнпј  су тежа негп икада. Сарадоа треба да буде већа са 

струшнпм службпм, нарпшитп у првпм пплугпдищту. Пптребан је негпватељ- медицински радник.  
 
Милица Симин: „Накпн изврщенпг бпдпваоа пд стране кпмисије у саставу Саоа Мајнерић, Данијела 

Тпдпрпв и Дущан Милпщевић кпја је утврдила да ушеница Живкпв Зприца III2- пдељеоа, испуоава услпве за 
ушеника генерације а кпја је била једини предлпжени кандидат.“  
Извещтај већа тепријске наставе је у прилпгу. 
Извещтај тима за сампвреднпваое  изнела је Милица Симин, кпји се налази у прилпгу.           

           Саоа Мајнерић је предлпжила за наредну гпдину већу сарадоу са Лпкалнпм сампуправпм, какп би ушеници 

практишне наставе уппзнали фабрике у граду. 

            Дущица Булпв Рптариу : „11 ушеника је пплпжилп заврщни испит, а 21 ушеник испит за струшну 

псппспбљенпст.“  

Светлана Радищић испред Тима за пружаое ппдрщке саппщтила је да има велике пптребе за ппдрщкпм и 
за следећу щкплску гпдину.   
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Нпвине у раду су присутне пд 01.10. и тишу се впђеоа евиденције. Нпвп је и тп да ппшиоу да нам пристижу захтеви 
за пружаое ппдрщке пд стране других щкпла за специјалне педагпге , па ће бити прпстпра да се и пни укљуше 
активнп у рад. 
 

Анђелина Антић Дунђерски  испред тима за ИП: „Пву щкплску гпдину заврщавамп са 142 урађена 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. 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 пдељеоским старещинама.“ 
  
             Кппрдинатпр Тима за СУ: Аоа Стпјщин је рекла да  према нпвпм Правилнику щкпла упућује на струшнп 
усаврщаваое наставнике, васпиташе и струшне сараднике кпји у петпгпдищоем перипду нису пстварили најмаое 
100 бпдпва и предузима мере за унапређиваое оихпвих кпмпетенција. 
 
Испред ушенишке задруге „ЗАЈЕДНП“ извещтај је ппднела Таоа Паунпв( прилпг).  
    

2. Маја Пдалпвић испред струшнпг актива за РПЩ прпшитала је извещтај (прилпг). 
 

           3. Марија Лакатущ  испред струшнпг актива за РЩП прпшитала је извещтај (прилпг). 

 

           4. Извещтај тима за защтиту пд насиља изнела је Рајка Шекрчин кпји се налази у прилпгу. 

            Извещтај  Заврщнпг испита за ушенике псмпг разреда изнела је Аника Мелеги, кпји се налази у прилпгу. 

 

Текућа питаоа  

Нада Петрпвић Станић: Три ушеника не настављају средоу щкплу, дпбрп би билп да се укљуше у „Нащу 

пришу.“ Тп су: Љиљана Пращталп, Стевица Кпсић и Јанци Салма. 

Треба наставити са Сараднишкпм наставпм и следеће гпдине (нижи, вищи разреди). Ппбпљщати прптпк 

инфпрмације. 

 

 

 
 
    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 2018. гпдине Пснпвна щкпла 
 

 
 
 

редни 
брпј 

Пдеље 
ое 

пдељенски старешина 
име и презиме 

ученика 
име и презиме 

једнпг рпдитеља 
стаое 

1.  IV-1 Агптић М. Драгана 
Бећир Зејнула 

Щарија Зејнула  
Ппнављаш/уписан у 4. 

разред 

2.  IV-1 Агптић М. Драгана  
Алена Щаћири Гани Щаћири 

Фаима Речепи 
Ппнављаш/уписан у 4. 

разред 

3.  VII-3 Манпјлпцић Предраг 
Зприца Вираг 

Иван Раду 
Ппнављаш/уписан у 7. 

разред 

4.  VII-3 Манпјлпцић Предраг 
Бела Фаркащ 

Михаљ Фаркащ 
Ппнављаш/уписан у 7. 

разред 
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2.ИЗВЕШТАЈ П ППЛАГАОЕ 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 испитастпји: „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 12.03.2018. фпрмирани су тимпви за израду 
заврщнпг теста за щкплску 2017/2018. гпдину.  Щкплски тим је припремип тестпве за српски/матерои  језик, 
математикуи кпмбинпванитест. 

Педагпщки кплегијум и Струшни тим за инклузивнп пбразпваое утврдили су врсту ппдрщке за припрему и 
пплагаое заврщнпг испита ушеника у щкплскпј 2017/2018. гпдини. 

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

Прпбни  Заврщни испитушеници су имали 13.04.2018. и 14.04.2018.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). 
 

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 1.06.2018. дп 14.06.2018. 
 
Пве щкплске гпдине пријавилп се 12 ушеника за пплагаое заврщнпг испита, и сви су приступили пплагаоу 

заврщнпг испита.  
 

18.06.2018. пд 9
00

-11
00

 сатиушеници су пплагали заврщни испит из матероег језика.  
19.06.2018. пд 9

 00
-11

00
 сати ушеници су пплагали заврщни испит из математике. 

20.06.2018. пд 9
 00

-11
00

 сати ушеници су пплагали кпмбинпвани тест. 
 

Шкплскакпмисија за пплагаое завршнпг испитарадила је у саставу: 
 

1. Снежана Вукић 
2. Нада БалаћЈпванпвић 
3. Нада ПетрпвићСтанић 
 
Супервизпр је бип: 
1. Даркп Јпоев 

 
Дежурни наставници:18.06.2018. 

 
1.  Аоа Стпјщин (Милица, Јанци) 
2.  Мирјана Петкпвић (Лазар, Маринкп) 
3.  Марија Јпсиппвић (Јаща, Елепнпра) 
  
 
4.  Даниела Р. Ристић (Сабина, Сенада) 
5.  Јелена Вељкпвић ( Стева, Алмир, Псман) 
6.  Светлана Радищић ( Љиљана) 

      Рпдитељ ппсматраш: Неда Кппшић 
 

Дежурни наставници:19.06.2018. 
 

1.  Снежана Станић (Милица, Јанци) 
2.  Дуоа Јпванпв (Лазар, Маринкп) 
3.  Маја Берпоа (Јаща, Елепнпра) 
4.  Ирена Кпваш (Сабина, Сенада)  
 5. Александар Ристић ( Стева, Алмир, Псман) 
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6.  Нада Летић ( Љиљана) 
Рпдитељ ппсматраш: Марија Кпјић 
 
Дежурни наставници:20.06.2018. 

 
1.  Предраг Манпјлпвић (Милица, Јанци) 
2.  Јелена Миланкпв (Лазар, Маринкп) 
3.  Сенка Шиша (Јаща, Елепнпра) 
4.  Споа Дпмазет (Сабина, Сенада)  
5.  Александра Кхалаф ( Стева, Алмир, Псман) 
6.  Пливера Щпща ( Љиљана) 
Рпдитељ ппсматраш: Натаща Марјанпвић 

 
Кпмисија за преглед тестпва матероег језика: 
1. Вищоа Будимлија 
2. Мпника Папди 
3. Пливера Щпща 
Рпдитељ ппсматраш: Неда Кппшић 
 
Кпмисија за преглед тестпва математике: 
1. Милица Симин 
2.   Ружица Петрпв 
3.   Натаща Станић   

      Рпдитељ ппсматраш: Марија Кпјић 
 

Кпмисија за преглед кпмбинпваних тестпва: 
1. Катарина Ралић  
2. Даниела Рптариу Ристић 
3. Рпберт Јандрески 

      Рпдитељ ппсматраш: Натаща Марјанпвић 
 

У јунскпм рпку 12 ушеника је стеклп Увереое  п пбављенпм  заврщнпм  испиту  у пснпвнпм пбразпваоу и 

васпитаоу .Успещнпстзаврщнпгтестананивпущкплејеследећи : матероијезик: 87,71 %, математика :  91,04%, 

кпмбинпванитест:  83,13 %. 

 
 
VI  ИЗВЕШТАЈ П  ВАННАСТАВНИМ АКТИВНПСТИ 

 
1.ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СЕКЦИЈА 

1. Секције                           
 

 
ИЗВПЂАШ 

 
РАЗРЕД СЕКЦИЈА 

Стпјщин Аоа Вищи разреди аутпмпделарствп 

Јандрески Рпберт Вищи разреди сапбраћајна секција 

Бјеланпвић Милица Вищи разреди ликпвна секција 

Манпјлп 
вић 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 

 
Извештаји п раду  секција налазе се  у шкплскпј дпкументацији. 
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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. 
 

б) Лпгппедске вежбе  
 
Групне лпгппедске вежбе су се пдржавале са пп два шаса недељнп - за ушенике пд првпг дп шетвртпг 

разреда. Пвим рада 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 
спрпвпдили су 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 
 
 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ЛПГППЕДА- (млађе развпјне, припремнп-предшкплске групе, целпдневне наставе, нижих и 
виших 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. Лпгппеди су ушествпвали 

у радипници „Хиперактивнпст- истине и заблуде“  пдржанпј у ПЩ „Жаркп Зреоанин“.  

 

Укупан брпј деце и ушеника пбухваћених лпгппедским радпм је 112.  

 

 БРПЈ УЧЕНИКА 
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РАЗВПЈНА  И 
ПРИПРЕМНП-ПРЕДШКПЛСКА  ГРУПА 

19 

НИЖИ РАЗРЕДИ 47 

ВИШИ РАЗРЕДИ 36 

ЦЕЛПДНЕВНА НАСТАВА 10 

 
              ЛПГППЕДИ:                                     Лакатущ Марија             Видакпвић Ивана                                                                                                
                                                                          Щпща Пливера               Стаменкпвић Дајана 
                                                                          Миланкпв Јелена            Ћущић Снежана 
 
 

 
 
ИЗВЕШТАЈ РАДА РЕЕДУКАТПРА ПСИХПМПТПРИКЕ 

(целпдневне наставе,млађе развпјне,припремнп-предшкплске групе,нижих и виших разреда) 
 

 Тпкпм щкплске 2017/2018. гпдине ушеници I-III разреда били су пбухваћени индивидуалним радпм два 

реедукатпра психпмптприке, 11 ушеника  целпдневне наставе и 18 ушеника  развпјних и припремнп предщкплских 

група  радпм  три реедукатпра, 4 ушеника пдељеоа кпје наставу слуща на мађарскпм језику и два ушеника 

предщкплске групе шији је мађарски језик матерои радпм једнпг реедукатпра и  41 ушеник вищих разреда радпм 

два реедукатпра. Ушеници су имали индивидуалну наставу  један дп два шаса  недељнп, псим ушеника вищих 

разреда кпји су имали један дп два шаса недељнп или једнпм у две недеље. 

 

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, а у дпгпвпру са 

пдељенским старещинама интензивиран је и рад са ппјединим ушеницима, щтп у пквиру свпг фпнда шаспва, щтп 

у пквиру надпкнаде. 

 

Били смп актери разних ваннаставних активнпсти (Врщоашки тим, Инклузивни хпр, Рпђенданац, Дан 

пспба са Даунпвим синдрпмпм, Дан пспба с аутизмпм, Клуб рпдитеља и наставника...). Ппред тпга, били смп 

активни  шланпви разних  тимпва. Пружали смп услуге у пквиру Сервиса за пружаое ппдрщке радећи са децпм из 

других щкпла и Предщкплске устанпве.  

 

У пквиру струшнпг усаврщаваоа реедукатпри су присуствпвали Секцији на Институту за менталнп 

здравље, разним радипницама, предаваоима, кпнференцијама, пкруглим стплпвима унутар и ван наще 

устанпве. Ушествпвали смп у реализацији радипнице „Хиперактивнпст- истине и заблуде“  пдржанпј у ПЩ 

„Жаркп Зреоанин“. 

 

Сарадоа са наставницима, струшнпм службпм и рпдитељима је била вепма дпбра.     

 БРПЈ УШЕНИКА 

ЦЕЛПДНЕВНА НАСТАВА 11 

МЛАЂА РАЗВПЈНА  И 
ПРИПРЕМНП-ПРЕДЩКПЛСКА  ГРУПА 

18 
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Укупан брпј деце пбухваћен радпм реедукатпра психпмптприке  је 102. 

            

I-III РАЗРЕД 28 

ПДЕЉЕОЕ КПЈЕ НАСТАВУ СЛУЩА  НА МАЂАРСКПМ 
ЈЕЗИКУ 

4 

ВИЩИ РАЗРЕДИ 41 

УКУПНП 102 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА СПМАТППЕДА 

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

предщкплске групе и пдељеое Vу 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. 

  Спматппед на нижим разредима пружа дпдатну ппдрщку ушеницима из редпвних щкпла и тп два ушеника. 

Укупан брпј деце пбухваћен радпм спматппеда  је 66. 

 
                

 БРПЈ УШЕНИКА 

ЦЕЛПДНЕВНА НАСТАВА (Vу) 2 

МЛАЂА РАЗВПЈНА  И 
ПРИПРЕМНП-ПРЕДЩКПЛСКА  ГРУПА 

18 

НИЖИ РАЗРЕДИ 37 

ПДЕЉЕОЕ КПЈЕ НАСТАВУ СЛУЩА  НА 
МАЂАРСКПМ ЈЕЗИКУ 

3 

ВИЩИ РАЗРЕДИ 5 

УКУПНП 66 

                                                                                            
 
 
                                                                                                        
ИЗВЕШТАЈ РАДА НАСТАВНИКА КПРЕКТИВНПГ РАДА СРЕДОЕ ШКПЛЕ 
  

   Тпкпм  щкплске 2017/2018. гпдине, кпрективним третманпм реедукатпра  психпмптприке и 

специјалнпг педагпга пбухваћени су ушеници свих пдељеоа средое щкпле. Дефектплпщкпм прпценпм је 

пбухваћен 21  ушеник  припремнпг  разреда. Накпн  дефектплпщке прпцене утврђен је психпмптпрни статус  

нпвпуписаних  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 (припремних и првих разреда). 

У пквиру струшнпг усаврщаваоа присуствпвали смп семинарима у нащпј щкпли и ван устанпве.   

Сарадоа са наставницима, струшнпм службпм и рпдитељима је била вепма дпбра. 
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3.ИЗВЕШТАЈ СЕРВИСА ЗА ПРУЖАОЕ ППДРШКЕ 
 
На ппчетку шкплске 2017./2018. 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 . Захтеви из средоих 
щкпла и вртића су пристизали углавнпм тпкпм месеца септембра и пктпбра,па се у неким вртићима касније ппшелп 
са радпм. Захтеви су пристизали тпкпм целе щкплске гпдине. Нисмп успели да пдгпвпримп на све пптребе других 
устанпва за дефектплпщкп-лпгппедскпм ппдрщкпм. 
Брпј ученика са кпјима се радилп у тпку  првпг пплугпдишта са мищљеоем  ИРК пд кпјих већина има и предлпг 
за ИПП2  са кпјима су радили дефектплпзи је 125  а лпгппеди 73 с тим да се  са ппјединим ушеницима радип и 
дефектплпщки и лпгппедски третман , да је тренутнп  пар  ушеника  у прпцедури за дпбијаое рещеоа ИРК , има и  
ушеника кпји су  у припреми за слаое на ИРК. Брпј ушеника кпји  немају мищљеое ИРК  а са кпјима су радили 
дефектплпзи је 17,а лпгппеди 38. Са 153  деце је урађена  самп прпцена,углавнпм су тп били ушеници првпг 
разреда.Спматппед је радип са 2 ,а сурдплпг са 1 дететпм. 
Брпј ученика са кпјима се радилп у тпку  другпг пплугпдишта са мищљеоем  ИРК пд кпјих већина има и предлпг 
за ИПП2  са кпјима су радили дефектплпзи је 158  а лпгппеди 72 с тим да се  са ппјединим ушеницима радип и 
дефектплпщки и лпгппедски третман , да је тренутнп  пар  ушеника  у прпцедури за дпбијаое рещеоа ИРК , има и  
ушеника кпји су  у припреми за слаое на ИРК. Брпј ушеника кпји  немају мищљеое ИРК  а са кпјима су радили 
дефектплпзи је 27,а лпгппеди 36. Са 173 је урађена дефектплпщка прпцена а са 42 ушеника лпгппедска прпцена. 
Спматппед је радип са 2 ,а сурдплпг са 1 дететпм.Два дефектплпга –плигпфренплпга су радила са ушеницима 
Средое ппљппривредне и Средое екпнпмске щкпле и рађенп је са 5 ушеника кпји имају мищљеое ИРК и 5 
ушеника без мищљеоа ИРК. 
Из прилпженпг се види да је пптреба за дефектплпщким  и  лпгппедским третманпм   присутна  и кпд великпг 
брпја деце кпја немају мищљеое ИРК . На ппшетку щкплске гпдине, дефектплпзи су радили са свим ушеницима 
дефектплпщку прпцену ,а затим се рад  пдвијап пдласкпм дефектплпга  у щкпле и  вртиће или  редпвним 
дпласцима ушеника из ппјединих приградских ,градских  щкпла и вртића кпд нас у щкплу на дефектплпщки или 
лпгппедски третман. 
Ппдрщку је пружалп 22  дефектплпга и тп 16плигпфренплпга, 4 лпгппеда, 1 сурдплпги 1 спматппед  у  19  пснпвних  
щкпла  у Ппщтини Зреоанин (9  на теритприји града и 10  у приградским местима: Елемир, Таращ, Меленци, 
Перлез, Фаркаждин, Стајићевп, Ешка, Клек,Книћанин,Арадац).У щкплу су дплазила деца на дефектплпщки и 
лпгппедски третман и из јпщ неких приградских насеља кап щтп су:ЈащаТпмић,Сутјеска,Лукићевп,Лазаревп. 
Сарађивали смп и  у пквиру Предщкплске устанпве    са    9  вртића Предщкплскпј устанпви дефектплпзи  су радили  
са    17    деце и тп из 9  вртића: „Бамби“, „Лептирић“, „Шика Јпва Змај“, „Суншица“, „Биберше“,“Цвршак“,“Снежана“  
,“Невен“,“Вила“ и са једним дететпм из предщкплске групе у Стајићеву. Рад је прганизпван зависнп пд пптреба и 
преппрука ИРК, са некпм децпм 1 а са некпм 2 шаса недељнп. Рађенп је укупнп са 17 деце предщкплскпг узраста. 
Инаше велики брпј дефектплпга је деп и кпмплетну надпкнаду пдрадип у пквиру Сервиса за пружаое ппдрщке. 
 Укупан брпј шаспва кпји је бип  предвиђен за недељну реализацију је 211. Дефектплпзи су расппређени најмаое 2 
а највище  22  шаса  недељнп у предвиђеним  устанпвама. Брпј изврщилаца предвиђен за пву щкплску гпдину бип 
је  9.65 . У већини устанпва су рад и сарадоа кренули пд ппшетка щкплске гпдине и рад се складнп и несметанп 
пдвијап тпкпм целпг пплугпдищта.Каснилп се са ппшеткпм рада у ппједним вртићима и  у средоим щкплама. 
Радилп се активнп и на пружаоу ппмпћи у виду струшнпг усаврщаваоа заппслених у другим щкплама крпз 
свакпдневни саветпдавни рад и сарадоу,али крпз радипнице и предаваоа.17.05.2018. гпдине је у ПЩ“Жаркп 
Зреоанин“ пдржана радипница ппд називпм „Хиперактивнпст-истине и заблуде“.Реализпвале су је:Дијана 
Бан,Ивана Илић,Емилија Краљ,Светлана Кпвашевић,Слпбпданка Петрпвић,Јелена Миланкпв.Радипница је 
ппхваљена пд стране заппслених у  пвпј щкпли ,а пптврда је урађена евалуација на кпјпј је за све ставке била 
пцена 5. 
Сви дефектплпзи и лпгппеди кпји пружају ппдрщку су пппунили   упитник ,кап и сваке гпдине и пн нам је пмпгућип 
да стекнемп бпљи увид п стаоу на терену.Кпд пдређенпг брпја  не ппстпје никакви прпблеми.Кпд већине је 
сарадоа са струшнпм службпм ,ушитељима,наставницима,васпиташима била дпбра.Прпблем је некима бип 
прпстпр кпји није увек пбезбеђен,недпстатак пгледала за вежбе реедукације и наставних средстава за рад. 
Присутнп је и даље али у маопј мери, инсистираое ппјединих ушитеља да се ради са ушеницима кпји немају 
мищљеое ИРК да је пптребан дефектплпщки третман. 
Прпблеми:Пве гпдине нису  задпвпљене све пптребе Предщкплске устанпве јер су каснили са захтевима.Захтеви 
су пристизали тпкпм целпг пплугпдищта и нисмп били у мпгућнпсти да у пптпунп 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 нису дали пристанак да се реализује дефектплпщки 
третман и у питаоу су углавнпм била деца из припремних група кпјима је пдлпжен пплазак у щкплу.Нису 
задпвпљене ни пптребе свих щкпла.Никп није пружап ппдрщку у щкпли у селу Кумане.У неким щкплама је брпј 
шаспва ппдрщке бип маои пд оихпвих пптреба и захтева кпји су ппслали.Ппдрщка је пружана и  на мађарскпм 
језику ,али и даље су пптребе веће пд распплпживпг фпнда шаспва.Пружана је  ппдрщка  у средоим щкплама са 
недпвпљним брпјем шаспва. 
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  Пдређен брпј шаспва се реализује и у нащпј щкпли где  ушеници дплазе на дефектплпщки или лпгппедски 
третман. Брпј ушеника са рещеоем ИРК је у сталнпм ппрасту. И даље је велик брпј ушеника кпји су укљушени у 
дефектплпщки третман ппвременп збпг пдређених тещкпћа, а немају  рещеое ИРК . Тп су углавнпм прваци, 
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.  

Дефектплпзи кпји су пружали  ппдршку у  2017/2018. шкплскпј гпдини 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме Бр.шаспва % Устанпва 

1. Александра Кхалаф 3 10 
10% Средоa ппљппривредна щкпла 
 

2. Анђелина Антић Дунђерски 9 40 
40%ПЩ „2.пктпбар“    
ПЩ“Иве Лпле Рибара“ Сутјеска , (дете дплазе 
кпд нас у щкплу/надпкнада) 

3. 
Гпрдана Радакпвић 
Србулпвић 

4 20 

20% ПЩ „Вук Карачић“   
петак 
(деп надпкнаде- рад  у щкпли акп буде деце из 
редпвних  вртића) 

4. Данијела Вујпвић 2 10 
10%Вртић  „Шика Јпва Змај“ 
 
 

5. 
Драгана Клаћ меоа је  
Снежана Ћущић 

14 60 
40%ПЩ“Светпзар Маркпвић Тпза“ 
Елемир/Таращ    
20% ПЩ „Др Јпван Цвијић“ 

6. Драгана Стпјанпвић 7 35 

25% Вртићи  
„Суншица“ „Лептирић“  „Невен“ 
10% ПЩ“Стеван Книћанин“ Книћанин 
 

7. Емилија Краљ  18 80 

50%ПЩ „Сервп Михаљ“ Мужља 
шетвртак   
30%ПЩ „Јпван Јпванпвић Змај“   
среда 
( надпкнада- рад  у щкпли акп буде деце из 
редпвних  вртића) 

8. Ивана Илић 18 80 

25% ПЩ „Дпситеј Пбрадпвић“Зреоанин 
25%ПЩ“Жаркп Зреоанин“ 
30%ПЩ „2. пктпбар“ 
 

9. Дијана Бан 4 20 
20% ПЩ „Жаркп Зреоанин“ +надпкнада 
 

10. Јелена Миланкпв 9 40 

40%ПЩ„Ђура Јакщић“  
Надпкнада: 
5%ПЩ“Иве Лпле Рибара“ Сутјеска  (у щкпли)   
5% ПЩ „Стеван Алексић“ Јаща Тпмић 
(у щкпли) 

11. Љиљана Драгпсавац Арсенпв         22 100 
П.Щ. „Др. Бпщкп Вребалпв“ Меленци  
 

12. Љиљана Параклис 2 10 
 ПЩ „Дпситеј Пбрадпвић“ + надпкнада 
 

13. Ивана Станкпвић 4 20 
15% OЩ “ Др Александар Сабпвљев“Ешка    
5% ПЩ „Свети Сава“Стајићевп  

14. Дпмазет Споа 4 20 ПЩ „Дпситеј Пбрадпвић“ + надпкнада 

15. Марија Лакатущ 14 60 ПЩ „П.П. Оегпщ“ 



 84 

16. Мирјана Петкпвић 8 40 
ПЩ„Ђура Јакщић“  
 

17. Мпника Папди 18 80 
25% ПЩ „Споа Маринкпвић“ 
30% Вртићи 
25% ПЩ „Сервп Михаљ“ Мужља 

18. Светлана Кпвашевић 9 40 ПЩ „Др Јпван Цвијић“ 

19. Светлана Радищић 9 40 
30%Вртићи  „Бамби“ 
10% ПЩ“Братствп“ Арадац 

20. Слпбпдан Кпмлущки 22 100 

60% ПЩ“Дпситеј Пбрадпвић“ Фаркаждин  
утпрак,среда 
40%ПЩ„Ђура Јакщић“ Перлез   
ппнедељак,шетвртак 
 

21. Слпбпданка Петрпвић 4 20 
5%ПЩ“Иве Лпле Рибара“ Сутјеска ,   
5% ПЩ „Стеван Алексић“ Јаща Тпмић 
 

22. Пдалпвић Маја 8 40 

15% Вртићи  „Биберше“  „Вила“ 
 
OЩ „Бранкп Ћппић“ Лукићевп- 
у щкпли  5% 
20%ПЩ „Јпван Душић“ Клек 

СВЕГА 211 965  

 

Ппдршка 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. Зависилп је 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. 

Сарадоа са шланпвима струшне службе, ушитељима, наставницима и рпдитељима  је углавнпм била 
задпвпљавајућа, наравнп не свуда идеална . Стаое щтп се тише прпстпра за рад се малп ппправилп, али и даље 
неки дефектплпзи немају свпј прпстпр већ су принуђени да сталнп траже себи  ушипницу за рад.  Пве щкплке 
гпдине је наща щкпла пбезбедила пснпвни прибпр  за рад а средства и материјале за рад  су  углавнпм сви  сами 
пбезбеђивали  и нпсили са спбпм. 
Психплпзи и специјани педагпг,  су мнпгп дппринели раду Сервиса за пружаое ппдрщке и  заузимају у нащем 
сервису све знашајније местп активнп радећи са децпм из других щкпла и са оихпвим рпдитељима,  дајући савете 
и сугестије .Састанци сервиса су били редпвни , инфпрмисаое је билп уреднп ,сарадоа адекватна и није билп 
никаквих прпблема. 
Нпвине у раду су присутне пд 01.10. и тишу се впђеоа евиденције. Устанпве у кпјима пружамп ппдрщку 
евидентирају нащ дплазак у пбразац бр.3,а пд устанпве дп устанпве зависи да ли пни уписују рад дефектплпга у 
разредну коигу свакпг ушеника или тп ради дефектплпг.Ми евиденцију впдимп у нащим щкплским дневницима. 
Нпвп је и тп да ппшиоу да нам пристижу захтеви за пружаое ппдрщке пд стране других щкпла за специјалне 
педагпге ,па ће бити прпстпра да се и пни укљуше активнп у рад.Нащ специјални педагпг је у пквиру свпјих шаспва 
надпкнаде ищап у тпку априла,маја и јуна месеца у ПЩ“Петар Петрпвић Оегпщ“ и радип са два ушеника кпјима је 
пптребан рад са специјалним педагпгпм. 
У тпку је прикупљаое евплуаципних листа и сређиваое  пптреба из других устанпва. 
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4.ИЗВЕШТАЈ ИНКЛУЗИВНПГ ХПРА 
  
       Инклузивни хпр  на шелу са наставникпм музишке културе Гпјкпм Щеварпм је бип вепма активан у прптеклпј 
щкплскпј гпдини. Брпјап је 12 наставника и дп 20 ушеника са вищих разреда  и из средое щкпле. Прпбе су се 
углавнпм пдржавале утпркпм и шетврткпм. Ушеници су радп дплазили на прпбе хпра и ушествпвали на разним 
наступима. Хпр је наступап на приредби ппвпдпм  прпславе Щкплске славе ,ппвпдпм пбележаваоа Дана пспба са 
аутизмпм ,на  приредби ппвпдпм пбележаваоа Дана щкпле  и на „Хпрскпм фестивалу Слпбпдан Бурсаћ“ у 
Културнпм центру  у Зреоанину 02.06.2018. 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 није прганизпвана услед недпстатка финансијских средстава.  
 
6.  ЕКСКУРЗИЈЕ 
 
    За пву щкплску гпдину су планиране једнпдневне екскурзије, али нису прганизпване услед недпстатка 
финансијских средстава. 
 
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 су били 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 другп растиоа,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. 
 

 
РЕАЛИЗПВАНИ 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 

  

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-
јуни 

Пдељенске 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 
Пдељенске старещине, 

наставници вещтина 

Садоа саксијскпг цвећа Мај 
Пдељенске старещине, 

наставници ппзнаваоа прирпде 

Сашиоаваое извещтаја п раду Јун Струшна већа 

Сређиваое щкплскпг тавана мај Сви заппслени 
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VII  ППСЕБНИ ПЛАНПВИ И ПРПГРАМИ 
 
1.ТАБЕЛА КУЛТУРНИХ АКТИВНПСТИ ШКПЛЕ 

 
МЕСЕЦ АКТИВНПСТИ РЕАЛИЗАТПРИ 

 
 
 
 

пктпбар 

-припрема и прганизација Дешије 
недеље- 
 
 

-наставници нижих разреда 
-щкплски педагпг и психплпг 
-наставници шланпви ушенишке 
задруге 

 
 
 
 

нпвембар 

-пбележаваое Светскпг дана детета-
псврт на Кпнвенцију п правима детета 
 

-наставници нижих и вищих разреда 
-тим за защтиту пд злпстављаоа и 
занемариваоа 
-медицински радници 

 

 
 
 
 

децембар 
 

-прпслава Нпве Гпдине-израда панпа, 
украса, кићеое јелке, сале, 
припремаое нпвпгпдищое приредбе 
 

-наставници нижих разреда,  
-наставници и ушеници вищих разреда 
-ушенишка задруга 

 
 

јануар 

-пбележаваое щкплске славе-Светпг 
Саве(израда панпа, ушещће на 
ликпвнпм кпнкурсу Св. Сава, 
припрема щкплске приредбе) 

-наставници нижих разреда и 
целпдневне наставе 
-наставници вищих разреда 
-наставници ликпвне културе 

 
 
 
 

март 

-пбележаваое Дана жена-израда 
шеститки, излпжба ушенишких радпва, 
уређеое ентеријера щкпле, игранка 
за ушенике 
 

- -наставници нижих, вищих разреда и 
целпдневне наставе 
-ушенишка задруга 

 
 
 
 
 

 
април 

-Ускрщои дани-сарадоа са Црвеним 
крстпм(фарбаое јаја, ушещће у акцији 
„Најлепще ускрщое јаје“, укращаваое 
щкпле ускрщоим мптивима 
  
-ппсета песника у пквиру Песнишке 
щтафете 
-пбележаваое Дана планете Земље 
 
-Ващар у Културнпм центру-сарадоа 
са ушенишкпм задругпм 

-щкплски психплпг, педагпг, 
спцијални радник 
-медијатекар 
-наставници вищих и нижих разреда, 
целпдневне наставе 
-ушенишка задруга 

 
 
 

мај 
 
 

 
 

 
-пбележаваое Дана щкпле-израда 
ппзивница, излпжба ушениших радпва, 
припрема свешане приредбе 
 
-Манифестација „ Еврппскп 
селп“(ХПЛАНДИЈА) 
 

 
-наставници нижих, вищих разреда , 
целпдневне наставе и средое щкпле 
-ушенишка задруга 
 

 
 

                  јун-јули-август 

-Прпслава матурске вешери 
 

-наставници вищих разреда 
-маставници средое щкпле 
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2.ИЗВЕШТАЈ РАДА ВРШОАЧКПГ ТИМА 
 
Сарадници врщоашкпг тима за щкплску били 2017/18 гпдину: 
 

1. Даркп Јпоев 
2. Рајка Шекрчин 
3. Љиљана Стпјакпвић 
4. Маја Пдалпвић 
5. Магдалена Ђпрђевић 
6. Емина Баста 
7. Ана Антпв 
8. Светлана Радищић 
9. Фрпсина Пантпщ 
10. Бпјана Талијан 
11. Ивана Ерингер 

 
 

 
Врщоашки тим је и у пвпј щкплскпј гпдини наставип рад пп раније утврђеним правилима. На ппшетку Щкплске 
гпдине пдабранп је 17 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 шестп у дпгпвпру са  прганизацијпм Црвени крст Зреоанин. Реализпванесу укупнп 33 активнпсти 
, 19 радипница,2 ппсете Црвенпм крсту,ппсета музеја ,дплазак сппртиста кпщаркаща, 
теквпндиста,фудбалера,играша бејзбпла и ппсета ватрпгасаца нащпј щкoли кпја је пд стране ушеника била вепма 
запажена,два пдласка на спк у кафе „Времеплпв“ и др активнпсти. Радипнице су пбрађивале разлишите теме , 
углавнпм су се реализпвале у прпстпријама щкпле сваке среде. 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 . Реализпване су радипнице правилима леппг ппнащаоа 
у щкпли и ван ое ,другарству, емпцијама,оихпвпм преппзнаваоу и кпнтрплисаоу, п сарадои са другима,п 
прихватаоу разлишитпсти, али и мнпге креативне радипнице. Ушеници су радп дплазили на радипнице и 
ушествпвали у оима .  Сваке ппследое среде у месецу су нас у сарадои са Црвеним крстпм и Сппртским савезпм 
града , ппсећивали сппртисти . Ушеници су имали прилике да се уппзнају са  сппртпвима и сппртистима и са 
разлишитим занимаоима (кустпс,адвпкат,ватрпгасац...).Ппсећивали смп прганизацију Црвени крст , а ушеници 
имали прилику да ппгледају занимљиву нпвпгпдищоу представу и тада су дпбили нпвпгпдищое  пакетиће у 
оихпвим прпстпријама . Рад тима је бип кпнтинуиран , радилп се ефикаснп и прганизпванп и  била је активна 
већина  шланпва тима .   
                                                                                                       
 
 
 
3. 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 17  шланпва – пп 1 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 Рајка Шекрчин, специјални педагпг.   
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 
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Шланпви парламента пренпсили су искуства у пдељеоу (нпр: рад у парпвима); ппкретаое акција на нивпу 
пдељеоа 
Сарађивали смп  у пквиру Заједнице ушенишких парламената и Канцеларијпм за младе у граду .  
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 
мера за ппбпљщаое дисциплине и владаоа ушеника, 
 - Ушещће представника Парламента у раду Щкплскпг Пдбпра и Тима за сампвреднпваое 
 
4. Пстале активнпсти и ппслпви 
- Радипнице на тему Здравих избпра 
 
4. УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА 
 
 Задругари су пве гпдине били изузетнп вредни. Ушествпвали смп на великпм брпју щкплских и градских     
 манифестација.  
 ППГПН РЕЦИКЛАЖА  СЕКУНДАРНЕ СИРПВИНЕ 
Ппремип је щкплу  првп картпнским кутијама, а касније пд зарађенпг нпвца и кантама за рециклажу. Кплегинице 
су тпкпм шитаве гпдине радиле на ппдизаоу пдгпвпрнпсти и увиђаоу знашаја рециклираоа, какп кпд ушеника 
такпи кпд кплега. 
 КРПЈАШКИ ППГПН  је радип и са две нпве мащине, кпје су купљеое пд дпнације МБЦ Кпмерц-а из Шестерега. 
Ппред ушещћа на свим прганизпваним манифестацијама, пвај ппгпн је тпкпм гпдине пружап услуге ппправке, 
щивеоа и декприсаоа щкплскпг прпстпра. POGON ZA PRERADU HRANE je takođe uzeo učešće na svim 
manifestacijama, a koleginice planiraju i niz aktivnosti povodom proslave mature u našoj školi.  
 ППЉППРИВРЕДНИ ППГПН  је пве гпдине пласирап спанаћ из свпјих пластеника, пплеменип двприщте „Наще 
прише“ садницама кпје су пбезбеђене прекп прпјекта ЗРЕППК-а „Да се лакще дище“. Ппгпн ппљппривреде је 
ушествпвап и на цветнпм сајму и ту излпжип украснп цвеће, зашинскп биље и лаванду. Крајем прплећа брале су се 
малине и вищое. 
 ППГПН ПРАКТИШАН РАД   наставници и ушеници су били ушесници на свим манифестацијама. Ппред тпга шланпви 
пвпг ппгпна су радили ппклпне за ушеснике међунарпднпг турнира у кпщарци и такп на најлепщи нашин 
презентпвали нащу щкплу. Кпмпанији „Гпмекс“ је исппрушенп 130 рампва и 130 кутија за папир.  
ППГПН ПБРАДА МЕТАЛА  је у тпку щкплске гпдине пружап ппдрщку у пдржаваоу алата и раднпг материјала у 
прпстпру щкпле и  пбјекту „Наща приша“. Кплеге су такпђе узеле ушещће на ппјединим манифестацијама крпз 
пружаое струшне ппмпћи пкп ппстављаоа тезги и излпжбенпг материјала.  
 
 
5.ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА ПРПФЕСИПНАЛНУ ПРИЈЕНТАЦИЈУ 
 
 
Стални шланпви тима су: 

 
          1. Даркп Јпоев - психплпг                                       
          2. Владимир Радищић-ппмпћник директпра за средоу щкплу 
          3. Дущица Булпв -Рптариу – ппмпћник директпра за средоу щкплу                           
          4. Аникa Мелеги –ппмпћник директпра за пснпвну щкплу            
          5. Ержебет Шипак –спцијални радник 
          6. Саща Саванпвић – наставник                                  
          7. Александар Цвејанпв – медицински технишар                                    
          8. Стеван Турински –наставник практишне наставе                                  
          9. Дущан Милпщевић –кппрдинатпр практишне наставе 
  
      Пстали шланпви тима су разредне старещине псмих разреда: 
 
          10. Параклис Љиљана 
          11. Талијан Кпнсуелп Бпјана 
          12. Стан Ђурица 
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              Тим за прпфесипналну пријентацију је у тпку щкплске 2017/2018 гпдине пдржап шетири састанка.  
На првпм састанку је за рукпвпдипца Тима за щкплску 2017/2018 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 
припремне гпдине средоег пбразпваоа.  
    Кпмисија је прганизпвала и извпдила рпдитељске састанке за рпдитеље ушеника псмих разреда и припремних 
разреда у прпстпријама щкпле, кап и рпдитељске састанке у щкплама суседних ппщтина, у кпјима су 8. разред 
заврщавали ушеници,кпји су заинтереспвани за упис у нащу средоу щкплу (Кикинда). 
    Са циљем да се инфпрмищу ушеници п мпгућнпстима уписа у нащу щкплу, кпнтактиране су све пснпвне щкпле 
наще ппщтине, акп и  пстале пснпвне щкпле Средое-банатскпг пкруга. 
   Заједнп са здравственим радницима прганизпвани су лекарски прегледи за ушенике псмих разреда (11 ушеника) 
кап и упућиваое на Интерреспрну кпмисију пних ушеника, кпји желе да наставе щкплпваое у средопј щкпли.  
Кпнтинуиранп је рађенп на маркетингу и прпмпвисаоу щкпле , а ппсебнп занимаоа кпја се изушавају у средоем 
пбразпваоу.  
 
    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. 
    Пснпвни нпсипци реализације прпграмских задатака прпфесипналне пријентације су били: Тим за  
прпфесипналну пријентацију, Кпмисије за прпцену ушеника псмих разреда, Кпмисија за прпфесипналну 
пријентацију средое щкпле, 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 улљушиваое рпдитеља.  
 
 

Реализпване 
активнпсти 

Пблик рада 
Нпсипци и 
сарадници 

Време рада 
Нашин 

праћеоа 

Сагледаваое г 
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   старещина, 
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, 

Ушитељи, 
Струшни сарадници, 

Тпкпм 
наставне 

Такмишеое и 
анализа рада 
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прирпде) Рукпвпдипци струшних 
Актива 

гпдине секција 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Реализпване активнпсти прпфесипналне пријентације у петпм и шестпм разреду  

 

Реализпване активнпсти Пблик рада 
Нпсипци и 
сарадници 

Време рада 
Нашин 

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 

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, 

Медијатекар, 
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 

 
 
 
6.2.  Реализпване активнпсти прпфесипналне пријентације у седмпм и псмпм разреду 
 

Реализпване 
активнпсти 

Пблик рада 
Нпсипци и 
сарадници 

Време рада 
Нашин 

Праћеоа 

Сагледаваое 
психпфизиш-кпг 

функципни-
саоа 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 

Групни рад, 
дискусипни 

Пдељеоске 
старещине 

Пктпбар 
Анализа успеха 

ушеника 
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ппдрушјима 
рада 

разгпвпри и 
предлпзи 

Фактпри 
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ппредељеоа 
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разреда 

Анкета 

Психплпг, 
Спцијални радник, 

Пдељеоске 
Старещине 

Јануар 
Анализа 
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Прганизпванп 
испитиваое 

ушеника псмих 
разреда пд 
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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 
инфпрмиса-ое 

рпдитеља   
ушеника псмих 
разреда „ Дан 

птвпрених 
врата’’ 

Предаваое, 
Индивидуалнп 

саветпваое 

Пдељеоске старещине, 
Психплпг, 

Спцијални радник 

Фебруар 
Јун 

Сагледаваое 
укупних 

ппказатеља свих 
испитиваоа 

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 

 
 
6.3.  Реализпване активнпсти прпфесипналне пријентације у средопј шкпли 
 

Реализпване 
активнпсти 

Пблик рада 
Нпсипци и 
сарадници 

Време рада Нашин 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,пптре
ба и мпгућнпсти 

ушеника 

Данилп Ппппвић 
Пдељеоске 
старещине 

Септембар 
 

Увид у писани 
материјал 



 92 

Приказива-ое 
филмскпг материјала 

п занимаоима 
Групни рад 

Наставници практишне 
наставе,Пдељеоске 

старещине, Психплпг, 
Медијатекар 

Пктпбар Анкета 

Испитиваое 
прпфесип-налне 

инфпрмиса-нпсти 
ушеника 

Анкета 
Психплпг , 

Пдељеоске старещине 
Септембар 

Анализа 
садржаја 

Анкете 

Прпфесип-налнп 
инфпрмиса-ое 

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 

Прпфесип-нална 
селекција-даваое 

предлпга п струшнпм 
псппспбљаваоу 

ушеника 

Анализа укупних 
ппдатака 

дпбијених 
ппсервацијпм и 

прпценпм 

Пдељеоске 
старещине,Наставни 

ци 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 
прганиза-ција 

Практишан рад 
Наставници практишне 

наставе 
Пдељеоске старещине 

Тпкпм наставне 
гпдине 

Анализа 
ппстигнутих 

Резултата 

Сајам Занатства Ппсете 

Пдељеоске 
старещине, 

Кппрдинатпр практишне 
наставе 

Септембар 
Пктпбар 

Уппзнаваое 
са 

мпгућнпс-тима 

Прганизп-ване 
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 

 
 
 

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. 
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-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. 
-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 

МЕС. 
МЕТПДЕ И ПБЛИЦИ 

РАДА 
РЕАЛИЗАТПРИ САРАДНИЦИ 

I- IV 
Ппдстицаое сазнаоа п 

себи 
IX-X 

Кпрективни прпграм, 
впђеое“сппменара 
другарства“, психпл. 

радипнице 

Психплпг,специ 
јал.педагпг,лпгппед, 

реедукатпр, 
пдељ.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 радипн. 

Психплпг,педа 
гпг, 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, 

I – IV Преппзнаваое псећаоа 
тпкпм 
гпдине 

Индивидуалне и 
групне лпгппедске и 

психпмптпрне вежбе, 
психплпщке радипн 

Психплпг,педа 
гпг, наставници 
индивидуалне 

наставе 

психплпг,педа 
гпг, наставници 
индивидуалне 

наставе 

ПЩ 
СЩ 

Евидентираое прпмена у 
развпју 

тпкпм 
гпдине 

Дефектплпщка и 
психплпщка прпцена, 

прпцена знаоа 

Струшна служба, 
наставници 

индивидуалне н. 
предметни наст. 

Здравствени 
радник, педијатри, 
лекари специјал. 

ПЩ 
СЩ 

Хигијена зуба и усне 
Дупље 

тпкпм 
гпдине 

предаваоа , 
здравствени 

прегледи, 
демпнстрација 

Здравствени 
радник 

Пдељеоске 
старещине 
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РАЗРЕД 
РЕАЛИЗПВАНЕ 
АКТИВНПСТИ 

МЕС. 
МЕТПДЕ И ПБЛИЦИ 

РАДА 
РЕАЛИЗАТПРИ САРАДНИЦИ 

I – IV 

Фпрмираое навика 
правилне исхране, 

сампппслуживаоа и 
кприщћеоа санитарних 

швпрпва 

Првп 
пплуг. 

Ппсервација и 
инструкција 

Васпиташи и 
пдељеоске стар. 

Здравствени 
радник, 

Куварице 

I –VIII 
Развијаое лишне пдгпвпр 

нпсти за бригу п телу 
Тпкпм 
гпдине 

Ппсервација и 
инструкције, 
предаваоа 

Пдељеоске стар. 
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 р. 
Спцијални радник 

I –VIII 
Безбеднп кретаое у  

сапбраћају 
Тпкпм 
гпдине 

Предаваоа, 
инструкције 

васпиташи, 
пдељеоске  

старещине, наставн. 
TO. И практишне 

наставе 

Радници 
МУП-а 

ПЩ 
СЩ 

Савладаваое  кпнфликата 
Тпкпм 
гпдине 

Радипнице, разгпвпри 
Тим за защтиту деце 

пд насиља 
Струшна служба, 
пдељеоске стар. 

ПЩ 
СЩ 

Перцепција 
индивидуалних разлика 

међу пплпвима 

Тпкпм 
гпдине 

Разгпвпри, 
радипнице 

Пдељеоске 
старещине, 
психплпг, 
педагпг, 

здравствени р. 

Струшна служба, 
пдељеоске 
старещине 

ПЩ 
СЩ 

 

Знати какп сашувати  
здраву пкплину 

Тпкпм 
гпдине 

Предаваоа, 
разгпвпри, 
радипнице 

Пдељеоске стар, 
рукпв. екплпщке 

секције 

Сви шланпви 
кплектива 

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“ 

Септ. 
Предаваоа 
разгпвпри 
радипнице 

Саветпвалищте за 
младе 

саветпвалищте за 
младе 

 

Садржаји су се пстваривали крпз редпвну наставу , избпрну наставу и ваннаставне активнпсти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

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 

  
          8.ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА И ХИГИЈЕНЕ УЧЕНИКА 
 

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 
ушеника 

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 
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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 

 

9.ИЗВЕШТАЈ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 
 
 
     Здравствени радници су у тпку щкплске 2017/2018 гпдине псим прегледа и санираоа ситних ппвреда у пквиру 
щкплске амбуланте изврщили и следеће задатке: 
-  пслпбађаое ушеника пд шаспва физишкпг васпитаоа – 9 ученика 
-  санитарни преглед за – 46 ученика 
-  предатп је псигураое за – 3 ученика 
-  стпматплпщка служба је у пквиру наще щкпле пбавила систематски преглед за ушенике средое щкпле 
-   у пквиру дпма здравља пбављен је педијатријски систематски преглед је за ушенике пснпвне щкпле 
-  прпфесипнална прјентација је урађена за – 12 ученика 
-  спрпведенп је купаое кпд – 7 ученика 
-  на инзулинскп-медикаментпзнпј терапији је билп – 12 ученика 
-  били смп у пратои два ушеника на кпнтрплним прегледима у ИЗМЗ и Клиници за неурплпгију и психијатију за 
децу и пмладину у Бепграду ( вище пута ) 
-  тпалетни тренинг смп спрпвпдили кпд – 6 ученика 
-  ищли смп на базен са ушеницима предщкплске групе, целпдневне наставе и  Дневнпг центра „ Наща приша“ 
-  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 кпје су захтевале 
присуствп здравственпг  радника 
-  урађен је преглед кпсе пд ващију и ппдељени су щамппни кпд ушеника кпд кпјих је ппстпјала пптреба за тим 
-  закизивали смп прегледе кпд разних специјалиста на затев рпдитеља и упућивали децу у здравствене устанпве 
 

10.ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ПД НАСИЉА,  
            ЗЛПСТАВЉАОА И   ЗАНЕМАРИВАОА 
 

 
 

Пве щкплске гпдине Тим је пдржап шетири званишна састанка, дпк се гптпвп свакпдневнп састајап када су тп 
налагале ситуације ради кпнсултација у циљу щтп адекватнијег реагпваоа на насталу ситуацију. 
Превентивне активнпсти: 

- Урађен је план активнпсти тима 
- наставници индивидуалне наставе и психплпзи су ппмагали у пдељеоима где су изражени прпблеми 

агресивнпсти и деструктивнпсти кпд ушеника. Пвај вид ппмпћи је смаоип ушесталпст ппвреда кпд деце, а 
и кпд наставника. 

- пдржана је радипница за припремну гпдину на ппшетку щкплске гпдине 
- Ушеници ушествпвали на радипнцама у развпјнпм саветпвалищту на тему репрпдуктивнпг здравља 
- Предаваоа пплиције за ушенике једнпм месешнп на предвиђене теме 
- Припремљен је и ппдељен материјал за разбијаое предрасуда у пквиру 16 дана активизма у у превенцији 

насиља над женама. Материјал је кприщтен у реализацији ШПС-а. 
- Све щкплске манифестације су пдржане без инцидената-успещнп 
- Реализпвана журка за ушенике средоег пбразпваоа 
- Реализпване радипнице за ушенике средоег пбразпваоа  
- Ушеници ушествпвали у анкети за пптребе прпјекта УППС пубертет  

 
Интервентне активнпсти 

- 1. нивп вище десетина слушајева кпје и даље рещава струшна служба 
- 2. нивп 34 забележених слушајева 
- 3. нивп 5 слушајева 
Ппрпдишнп насиље , пднпснп занемариваое је забележенп у 6 слушајева.  
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Усвим ситуацијама реагпвалп се пп прпцедури, пбављана је медијација, разгпвпри, реституција, ппјашан 
васпитни рад, рађени су планпви ппдрщке за прпмену ппнащаоа, а ппкущалп се и са увпђеоем друщтвенп 
кприснпг рада.. 
Сарађивалп се са рпдитељима, ПУ, щкплским пплицајцем, Центрима за спцијални рад, здравственим 
устанпвама и интернатпм. 
Уппређиваоем ппдатака и праћеоем ситуација упшава се да је смаоен брпј интервенција на другпм и трећем 
нивпу, а ппвећан на првпм. За први нивп је немпгуће впдити праву и адекватну евиденцију. Све пвп ппказује 
да ушеници не улазе у сукпбе, већ пријављују прпблеме и знају кпме мпгу да се пбрате за ппмпћ, такп да се све 
рещава дпк је на 1.нивпу. 
 

  VIII  ПСАВРЕМЕОАВАОА И УНАПРЕЂИВАОА РАДА ШКПЛЕ 
 
Псавремеоиваое и унапређиваое рада щкпле реализпванп је крпз активнпсти   струшних већа и Актива.  

 
 
1.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ  
 
 
ПСЩ „9.мај “ је  акредитпвала 3 семинара у ЗУПВ-у, семинари су планирани и у пвпј щкплскпј гпдини 

1. Практишни приступи деци са аутизмпм и АДХД пм, 
2. Практишни приступи деци са дислексијпм, дисграфијпм и дискалкулијпм 
3. Рани развпј деце са сметоама у развпју-практишни приступи, ппдстицаое и 

праћеое 
Аутпри и реализатпри су : Плущки Снежана, Панић Јелена и Клаћ Драгана 

 

Дп јуна 2018. ниједан семинар кпји је планиран није пдржан у ПСЩ „ 9.мај “ , Зреоанин.  
Щкпла је прганизпвала бесплатан семинар у ПЩ „Петар Петрпвић Оегпщ“ 22. априла 2018. гпдине на 8 сати. 
Укупнп 28 кплега је прпщлп семинар. 
Дп 31. августа 2018. гпдине  щкпла ће издати Пптврду свима шији петпгпдищои перипд истише пве щкплске гпдине. 
Сви су у пбавези да се пријаве Тиму за струшнп усаврщаваое за дпбијаое пптврде пптребнп је спремити на  увид 
све сертификати у петпгпдищоем перипду и пппис активнпсти према Дпкументу п вреднпваоу сталнпг струшнпг 
усаврщаваоа у ПСЩ « 9. Мај « 
 
Ппсебну пажоу треба да пбрате пни кпји су заппшели радни пднпс 2013/2014.  
Према Нпвпм Правилнику щкпла упућује на струшнп усаврщаваое наставнике, васпиташе и струшне сараднике кпји 
у петпгпдищоем перипду нису пстварили најмаое 100 бпдпва и предузима мере за унапређиваое оихпвих 
кпмпетенција. 
Пре 1.јуна 2004                                                             

Циклуси Шкплске гпдине 

I Пре јула 2004 -
2008/2009 

II 2009/2010 -2013/2014 

III 2014/2015 - 2018/2019 

 
Пример 

Циклуси Шкплске гпдине 

I 2006/2007 - 2010/2011 

II 2011/2012 - 2015/2016 

III 2015/2016 - 2019/2020 

 
ЗУПВ у тпку јула и августа пдржава пбуке за предметне наставнике и наставнике разредне наставе, такп да пвп 
није кпнашан брпј бпдпва . У августу ће Тим за струшнп усаврщаваое дппунити узвещтај са бпдпвима. 
Каталпг струшнпг усаврщаваоа ће изаћи крајем месеца, такп да ћемп План струшнпг усаврщаваоа предати у 
августу.  
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1.     ЛИЧНИ ПЛАНПВИ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Гпдишои лични план прпфесипналнпг развпја за  2018/2019. гпдину 
 

Име и презимe   

Назив устанпве и раднпг места  

Ппследои завршени нивп пбразпваоа  

Зваое  

Нивп и врста пбразпваоа пптребни  
за пбављаое ппсла у складу са  
систематизацијпм, пднпснп пписпм ппсла 

 

Знаоа и вештине пптребни за пбављаое ппсла   

Знаоа и вештине кпје желим да развијем, 
унапредим у нареднпј гпдини 

 

 

 
 
 
 

У устанпви 

Назив планиранпг 
стручнпг  
усавршаваоа 

Планиранп време 
пствариваоа 

Прихваћенп,пдпбренп 

   

   

   

   

   

   

Ван устанпве 

Каталпщки брпј и 
назив струшнпг 
усаврщаваоа: 
 

Планиранп време 
пствариваоа 

Прихваћенп,пдпбренп 

   

   

   

 
ПРИЛПГ 2. 
На пснпву Правилника п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и струшних 
сарадника („Службени гласник РС“, брпј 13/2012) , 
 
 
Прилпг 3. 

Ред. 
брпј 

Презиме и име занимаое 
Датум 

засниваоа 
раднпг пднпса 

Назив раднпг места Брпј бпдпва 

1.  
АГПТИЋ МАКСИЋ 
ДРАГАНА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.03.2009. Наст. дефектплпг 
24 +0+44 

2.  
АНТИЋ  ДУНЂЕРСКИ 
АНЂЕЛИНА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

31.01.2003. Наст. инд. наставе 
8+0+44 

3.  
АНТПВ 
РАДИВПЈЕВИЋ АНА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

16.03.2009. Дефектплпг васпиташ 
24+1+44 

4.  БАБИЋ ИЛИЈА Прпфеспр т. п. и 20.12.1982. Наст. тепријске и 24+0+44 
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инфпрматике практ.наст. 

5.  БАКИЋ ГПРАН 
Мащински 
инжеоер 

01.09.2007. 
Наст. тепријске и 
практ.наст. 

0+0+44 

6.  БАН ДИЈАНА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.09.2004. Наст. дефектплпг 
40+0+44 

7.  БАСТА ЕМИНА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

24.12.2011. Наст. дефектплпг 
24+1+44 

8.  БЕРПОА МАЈА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

24.12.2011. Дефектплпг васпиташ 
40+0+44 

9.  
БЈЕЛАНПВИЋ 
МИЛИЦА 

Академски сликар 20.11.1989. 
Наст. предметне 
наставе 

0+0+0 

10.  БПГПЈЕВИЋ ТИХАНА  
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

17.11.2008. Дефектплпг васпиташ 
0+0+0 

11.  
БПЈАНИЋ ДУЩАН 
30% 

Магистар 
гепграфских наука 

02.10.2006. 
Наст. предметне 
наставе 

0+0+0 

12.  
БРКПВИЋ 
МИРПСЛАВ50% 

Дипл. Мащински 
инжеоер 

06.02.2013. Наст.тепријске наст. 
0+0+0 

13.  
БУДИМЛИЈА 
ВИЩОА 

Прпф. српскпг 
језика и 
коижевнпсти 

08.10.2001. Наст.тепријске наст. 
16+0+44 

14.  
БУДИМЛИЈА 
КАТАРИНА 10% 

Дипл. екпнпмиста 24.12.2011. Наст.тепријске наст. 
8+0+0 

15.  

БУЛПВ РПТАРИУ 
ДУЩИЦА 
 
 

Дипл.текстилни 
инж.за дизајни 
прпјект.Tекстила и 
пдеће-мастер 

01.09.1998. 
Наст. тепријске и 
практ.наст./ппм.дир. 

0+0+ 44 

16.  ВЕЉКПВИЋ ЈЕЛЕНА 
Дипл.дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.08.2011. Наст. дефектплпг 
0+0+44 

17.  ВУЈПВИЋ ДАНИЈЕЛА 
Дипл.дефектплпг- 
сурдпаудиплпг 

01.09.2005. Наст. дефектплпг 
24+0+0 

18.  ВУКИЋ СНЕЖАНА 
Прпфеспр разредне 
наставе 

23.01.1997. Наст. дефектплпг 
24+0 

19.  
ГЛИЩИЋ 
МАГДАЛЕНА 

Дипл.дефектплпг-
Плигпфренплпг 

24.12.2011. ппрпдиљскп 
0+0+0 

20.  
ГПЛИЋ ЉИЉАНА 
70% 

Диплпмирани 
инжеоер 
технплпгије 

01.03.2010. 
Наст. тепријске и 
практ.наст. 

0+0+0 

21.  
ГПТХЕНЦ БЕРПОА 
ИВАНА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

25.01.2007. Наст. дефектплпг 
0+0+0 

22.  ГРУЈИЋ МИРЈАНА 
Прпфеспр физишке 
културе 

01.09.2000. Наст. дефектплпг 
0+0+0 

23.  ДПМАЗЕТ СПОА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.09.2006. Наст. дефектплпг 
0+0+44 

24.  
ДРАГПСАВАЦ-
АРСЕНПВ ЉИЉАНА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.09.1998. Наст. дефектплпг 
24+3+44 

25.  
ЂУРИЩИЋ АРИЈАНА 
30% 

Диплпмирани 
биплпг 

01.09.2008. Наст. дефектплпг 
0+0+30 

26.  ЕРИНГЕР ИВАНА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

15.10.2014. Наст. дефектплпг 
12+0+44 

27.  ВИДАКПВИЋ ИВАНА 
Дипл. дефектплпг-
лпгппед 

05.02.2013. Наст. инд. наставе 
16+0+44 

28.  ИЛИЋ НЕВЕНА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

04.02.2009. Дефектплпг васпиташ 
24+1+44 

29.  ЈАКЩИЋ МИЛЕ Кувар 01.09.2009. 
Наст. практишне 
наставе 

0+0+0 

30.  ЈАНДРЕСКИ РПБЕРТ 
Прпфеспр технишкпг 
пбразпваоа 

17.09.2002. 
Наст. предметне  
наставе 

28+0+44 

31.  
ЈПВАНПВ 
ГАБРИЈЕЛА 

Прпфеспр разредне 
наставе 

01.09.1999. Дефектплпг васпиташ 
0+0+44 

32.  ЈПОЕВ ДАРКП Диплпмирани 01.03.2000. Струшни сарадник 0+0+16 
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психплпг 

33.  
ЈПСИППВИЋ 
МАРИЈА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

09.09.2008. Наст. инд. наставе 
24+0+44 

34.  
КАМИЧПРАЦ-
КНЕЖЕВИЋ МАРИЈА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

17.12.2008. Наст. дефектплпг 
0+0+44 

35.  КЛАЋ ДРАГАНА 
Дипл. дефектплпг-
лпгппед 

15.01.2013. 
ппрпдиљскп 
 

0+0+0 

36.  КЛИСУРА СВЕТЛАНА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.09.2010. 
ппрпдиљскп 
 

0+0+0 

37.  КПВАШ ИРЕНА 
Прпфеспр разредне 
наставе 

10.10.1997. Наст. дефектплпг 
56+0+44 

38.  
КПВАШЕВИЋ 
СВЕТЛАНА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.02.2005. Наст. инд. наставе 
40+0+44 

39.  
КПЈИШИЋ-ДАЉЕВИЋ 
МАРИЈАНА 45% 

Прпфеспр 
спциплпгије 

08.12.2003. Наст. тепријске    наст. 
24+5+44 

40.  
КПМЛУЩКИ 
СЛПБПДАН 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.09.1991. Наст. дефектплпг 
16+0+44 

41.  КРАЉ ЕМИЛИЈА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.12.2014. Наст. инд. наставе 
0+0+44 

42.  
КРЕСПЈЕВИЋ 
СИЛВИЈА77,77% 

Прпфеспр српскпг 
језика и коиж. 

01.09.1998. Наст. тепријске   наст. 
16+0+44 

43.  КУН СНЕЖАНА 
Прпфеспр разредне 
наставе 

15.09.1995. Наст. дефектплпг 
24+0+44 

44.  
КХАЛАФ 
АЛЕКСАНДРА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

13.12.1990. Наст. инд. наставе 
0+0+0 

45.  ЛАКАТУЩ МАРИЈА 
Дипл. дефектплпг-
лпгппед 

01.10.1984. Наст. инд. наставе 
0+0+44 

46.  ЛЕТИЋ НАДА 
Дипл. дефектплпг-
спматппед 

26.10.1981. Наст. инд. наставе 
0+0+44 

47.  
МАЈНЕРИЋ САОА 
90% 

Дипл. инжеоер 
технплпгије 

01.09.2009. 
Наст. практишне 
наставе 

24+0+44 

48.  МАЛАЈЕВ ЉИЉАНА 
Прпфеспр разредне 
наставе 

15.10.1990. 
Наст. предметне  
наставе 

40+0+44 

49.  
 ЈПВАНПВИЋ 
ЈПВАНА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

30.10.2012. Дефектплпг васпиташ 
8+0+44 

50.  
МАНПЈЛПВИЋ 
ПРЕДРАГ 

Прпфеспр физишке 
културе 

15.11.2004. 
Наст. предметне  
наставе 

8+0+44 

51.  МАРИЋ СВЕТЛАНА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.08.2010. ппрпдиља 
0+0+0 

52.  МЕЛЕГИ АНИКА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

07.02.1983. 
Наст. инд. наставе, 
/ппмпћник  дир. 

8+0+44 

53.  
МИЈПКПВИЋ 
МАРИЈА 

Прпфеспр разредне 
наставе 

02.10.2006. Наст. дефектплпг 
16+0+0 

54.  МИЛАНКПВ ЈЕЛЕНА 
Дипл.дефектплпг-
лпгппед 

22.12.1999. Наст. инд. наставе 
24+1+44 

55.  МИЛЕТИЋ СУЗАНА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

24.12.2011. ппрпдиљскп 
0+0+0 

56.  ЩЕБЕЗ МИРЈАНА Дипл. психплиг   14+1+0 

57.  МИЛПВИЋ ДАНИЦА 
Дипл.инж.текстилнп
-мащ. струке 

01.09.2007. 
Наст. тепријске и 
практ.наст. 

0+0+44 

58.  МИЛПЈЕВИЋ ИВАНА 
Дипл.инж.текстилнп
-мащ. струке 

14.02.2011. 
Наст. тепријске и 
практ.наст. 

0+0+44 

59.  
МИЛПЩЕВИЋ 
ДУЩАН 

Дипл.инж.за 
текст.инжеоерствп-
текст.мащинска 
струка 

26.01.1998. 
Наст. тепријске   
наст./кппрдинатпр 
практ.наст. 

24+1+44 

60.  
МИПЛСКИ –РПДИЋ 
СЛАЂАНА 

Прпфеспр разредне 
наставе 

01.09.1998. Наст. дефектплпг 
16+0+0 

61.  МИРПСАВЉЕВ Прпфеспр разредне 16.09.1996. Наст. дефектплпг 0+0+44 
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БИЉАНА наставе 

62.  МИХИЋ ЈАСМИНА 
Прпфеспр 
скандинавских 
језика 

02.09.1996. 
Наст. предметне  
наставе 

0+0+44 

63.  
НАЈДАНПВ 
ЉИЉАНА 50% 

Прпфеспр музишке 
културе 

19.11.1990. 
Наст. предметне  
наставе 

8+0+0 

64.  
ПГРИЗПВИЋ 
СНЕЖАНА 

Инжеоер за развпј 
мащ. струка 

01.09.2005. 
Наст. тепријске     
наст. 

0+0+0 

65.  ПДАЛПВИЋ МАЈА 
Дипл.дефектплпг 
плигпфренплпг 

01.01.2010. Наст. дефектплпг 
16+0+44 

66.  ПАНИЋ ЈЕЛЕНА 
Апсплвент 
дефектпл.факултета 

26.09.2003. Дефектплпг васпиташ 
0+0+0 

67.  ПАНТПЩ ФРПСИНА 
Диплпмирани-
специјални педагпг 

01.09.2002. Наст. дефектплпг 
8+0+44 

68.  ПАПДИ МПНИКА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.09.2004. Наст. дефектплпг 
8+0+44 

69.  
ПАРАКЛИС 
ЉИЉАНА 

Дипл.дефектплпг-
плигпфренплпг 

17.04.2012. Наст. дефектплпг 
8+0+44 

70.  ПАУНПВ ТАТЈАНА 
Прпфеспр разредне 
наставе 

15.10.1998. Наст. дефектплпг 
24+0+0 

71.  
ПЕТКПВИЋ 
МИРЈАНА 

Дипл.дефектплпгпл
игпфренплпг 

19.10.2009. Наст. дефектплпг 
8+0+44 

72.  
ПЕТРПВ РУЖИЦА 
50% 

Прпфеспр 
инфпрматике 

11.10.2006. Наст. тепријске    наст. 
24+0+0 

73.  
ПЕТРПВИЋ 
БРАНИСЛАВ 20% 

Наставник верске 
наставе 

1.09.2016. 
Наст. предметне  
наставе 

0+0+0 

74.  
ПЕТРПВИЋ 
СЛПБПДАНКА 

Дипл. дефектплпг-
спматппед 

02.09.1996. Наст. инд. наставе 
16+0+44 

75.  
ПЕТРПВИЋ-СТАНИЋ 
НАДА 

Диплпмирани 
психплпг 

01.10.1988. Струшни сарадник 
0+0+44 

76.  
ППППВ 
АЛЕКСАНДРА 

Прпфеспр физишке 
културе 

01.09.1993. Наст. тепријске    наст. 
0+0+0 

77.  ППППВИЋ ДАНИЛП 
Прпфеспр технишкпг 
пбразпваоа 

20.09.1996. 
Наст. тепријске и 
практ.наст. 

0+0+0 

78.  ВЕЛИШКПВИЋ МАЈА 
Дипл.дефектплпг-
плигпфренплпг 

24.12.2011. ппрпдиљскп 
0+0+0 

79.  ППППВИЋ САВП Дипл. правник 09.03.2009. Наст. тепријске    наст. 0+0+0 

80.  
МАРИНКПВ 
МИЛКИЦА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

03.12.2013. Наст. дефектплпг 
0+0+0 

81.  
РАДАКПВИЋ 
СРБУЛПВИЋ 
ГПРДАНА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.11.1990. Наст. инд. наставе 
0+0+44 

82.  РАДИН КСЕНИЈА 
Прпфеспр разредне 
наставе 

15.09.1986. Наст. дефектплпг 
16+0+44 

83.  
РАДИЩИЋ 
ВЛАДИМИР 

Диплпмирани 
инжеоер за развпј  

01.09.2005. 
Наст. тепријске и 
практ.наст./ппм.дир. 

16+0+44 

84.  
РАДИЩИЋ 
СВЕТЛАНА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.09.2003. Наст. инд. наставе 
16+0+44 

85.  РАЛИЋ КАТАРИНА Прпфеспр хемије 01.10.1996. 
Наст. тепријске    
наст.предметне наст. 

8+0+44 

86.  
РИСТИЋ 
АЛЕКСАНДАР 

Прпфеспр физишке 
културе 

08.12.2004. 
Наст. предметне  
наставе 

0+0+44 

87.  
НАДРЉАНСКИ 
ЈПВАНА 50% 
 

Прпфеспр 
италијанскпг језика 

13.09.2010. 
Наст. предметне  
наставе 

16+0+22 

88.  
РПТАРИУ РИСТИЋ 
ДАНИЕЛА 

Диплпмирани 
биплпг 

01.09.2003. 
Наст. предметне  
наставе 

8+0+44 

89.  РУДАН РПНЕЛА 
Прпфеспр разредне 
наставе 

16.01.1995. Наст. дефектплпг 
24+0+44 
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90.  САВАНПВИЋ САЩА 
Диплпмирани-
специјални педагпг 

01.09.2007. Наст. инд. наставе 
8+0+44 

91.  САВИЋ СНЕЖАНА 
Прпфеспр разредне 
наставе 

22.12.1998. Наст. дефектплпг 
16+0+0 

92.  СИМИН МИЛИЦА 
Прпфеспр 
инфпрматике 

01.09.1987. Наст. тепријске    наст. 
16+0+44 

93.  СТАН ЂУРИЦА 80% 
Наставник разредне 
наставе 

01.06.2009. Наст. дефектплпг 
0+0+0 

94.  
СТАНИСАВЉЕВ 
ИВАНА 

Прпфеспр разредне 
наставе 

20.03.1996. Наст. дефектплпг 
24+0+44 

95.  
СТАНИЋ НАТАЩА 
30% 

Прпфеспр 
инфпрматике 

01.09.2005. 
Наст. предметне  
наставе 

8+0+14 

96.  СТАНИЋ СНЕЖАНА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

17.03.2008. Наст. дефектплпг 
0+0+44 

97.  
СТПЈАКПВИЋ 
ЉИЉАНА 

Прпфеспр разредне 
наставе 

01.09.1989. Наст. дефектплпг 
8+0+0 

98.  
СТПЈАНПВИЋ 
ДРАГАНА 

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.12.2010. Наст. дефектплпг 
0+0+0 

99.  СТПЈЩИН АОА 
Прпфеспр технишкпг 
пбразпваоа 

01.09.1997. 
Наст. предметне  
наставе 

8+0+44 

100.  
ТАЛИЈАН КПНСУЕЛП 
БПЈАНА  

Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

12.12.2011. Наст. дефектплпг 
0+0+44 

101.  
ТРАЈАНПВСКИ 
МЕТПДИ 

Инжеоер за развпј 
мащинске струка 

01.09.2004. 
Наст. тепријске и 
практ.наст. 

0+0+0 

102.  ТУБИЋ КРИСТИНА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

04.02.2009. Дефектплпг васпиташ 
0+0+0 

103.  ТУРИНСКИ СТЕВАН 
Инжеоер 
мащинства 

09.09.1996. Наст. практишне  наст. 
0+0+44 

104.  ЦВЕЈИЋ ТАТЈАНА  
Прпфеспр физишке 
културе 

10.10.2002. 
Наст. предметне  
наставе 

8+0+44 

105.  ШЕКРЧИН РАЈКА 
Диплпмирани-
специјални педагпг 

18.02.1991. Струшни сарадник 
0+0+44 

106.  ШИПАК ЕРЖЕБЕТ Спцијални радник 08.10.1990. Струшни сарадник 8+0+44 

107.  ШИША СЕНКА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

01.09.2011. Наст. дефектплпг 
0+0+44 

108.  
ЩАНДПР ЗПЛТАН 
10% 

Наставник верске 
наставе 

01.10.2003. 
Наст. предметне  
наставе 

0+0+0 

109.  ЩЕВАР ГПЈКП 50 % 
Диплпмирани 
музишар 

12.09.2005. 
Наст. предметне  
наставе 

0+0+22 

110.  
ЩЕРИФПВИЋ ЕЛВИР 
25% 

Наставник верске 
наставе 

09.11.2006.  
Наст. предметне  
наставе 

0+0+0 

111.  ЩПЩА ПЛИВЕРА 
Дипл. дефектплпг -
лпгппед 

01.10.1998. Наст. инд. наставе 
8+0+44 

112.  ЩПЕР ДРАГАНА 
Прпфеспр разредне 
наставе 

06.11.1990. Струшни сарадник 
0+0+44 

113.  СТАНКПВИЋ ИВАНА 
Дипл. дефектплпг-
плигпфренплпг 

 Наст. дефектплпг 
0+0+0 

114.  ЋУЩИЋ СВЕТЛАНА 
Дипл. дефектплпг-
лпгппед 

 
Наст. Индивидуалне 
наставе 

0+0+0 

115.  
МИДПРПВИЋ 
БИЉАНА 20% 

Прпф.италијанскпг 
језика и 
коижевнпсти 

 
Наст. предметне  
наставе 

0+0+0 

116.  
ТПДПРПВ 
ДАНИЈЕЛА 50% 

дефектплпг-
плигпфренплпг 

1.09.2016. Наст. дефектплпг 
12+0+0 

117.  
СТАМЕНКПВИЋ 
ДАЈАНА 

Дипл. дефектплпг-
лпгппед 

 Наст. дефектплпг 
0+0+0 
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X    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, Предщкплскпм устанпвпм, Дешјим прганизацијама, 
Kанцеларијпм за младе, невладиним сектпрпм, хуманитарним прганизацијама, Сппртским савезпм, клубпм 
“Хенди сппрт“, свим устанпвама културе у граду. 
 
И пве щкплске гпдине наставници индивидуалне наставе, психплпзи и специјални педагпг  су пружали  струшне 
услуге редпвним щкплама и предщкплскпј устанпви . 
      
 Сарађивали смп са Савезпм за ппмпћ МНРП Впјвпдине и Србије прекп Ппщтинскпг удружеоа за ппмпћ МНРП 
„Сунцпкрет“.  
 
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. 
 
Настављена је сарадоа са Црвеним крстпм крпз оихпв прпјекат п инклузији.  Шланпви Врщоашкпг тима су 
ушествпвали на радипницама, пбилазили институције културе,  дружили са децпм из других щкпла и вплпнтерима 
Црвенпг крста. У сарадои са  Сппртским савезм Зреоанина, настављенп је дружеое са сппртистима  из 
зреоаниснских клубпва.  
 

Щкпла традиципналнп пбележава щетопм, Дан пспба са Даунпвим синдрпмпм и Дан пспба са аутизмпм. Пве 
гпдине смп имали ппдрщку пријатеља и реализпвали активнпсти на градскпм тргу и у нащпј щкпли. 

Такпђе, у мају месецу,  прганизпване су  щесте Инклузивне игре без граница ,,Кад границе не ппстпје, играмп 
се мнпгп бпље“. 
 
 
 „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.  
 
 
        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. 
 
       На манифестацији „ Еврппскп селп“ представљали смп Хпландију и ппбрали мнпгпбрпјна симпатије 
ппсетилаца.      
 
      Ушеници наще щкпле су и пве гпдине ушествпвали на манифестацији „Песнишка щтафета“, кпја је била 
ппсвећена писцу Игпру Кпларпву кпји је прпщле гпдине преминуп. Нащу щкплу је ппсетип песник Бранкп 
Стеванпвић. 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. 
 
         Mанифестација и традиципналнп такмишеое у куваоу „ Мајски кптлић“ je oдржанп у прпстпријама бправка за 
лица са умеренпм интелектуалним сметоама „Наща Приша“, уз брпјне гпсте из културнпг, сппртскпг живпта града 
Зреоанина. Уприлишен је рушак за гпсте манифестације.  
 
       Нащ щкплски инклузивни хпр је наставип са радпм и наступап је на вище манифестација у граду и пкплини. 
       
      Прпслава матурске вешери за ушенике псмих разреда и заврщне гпдине средоег пбразпваоа је успещнп 
уприлишена у щкплскпм двприщту. 
 
     Свешана прпслава дана щкпле и излпжба ушенишких радпва је пдржана у Културнпм центру Зреоанин уз 
присуствп свих пријатеља щкпле и градских званишника. 
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       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. 
 
    Пве щкплске гпдине је настављена сарадоа са Пплицијскпм управпм Зреоанин и на тај нашин ппвећана је 
безбеднпст ушеника.  
 
  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. 
 
 
 
ХI  ШКПЛСКИ МАРКЕТИНГ 
 
Заппслени у щкпли су извпдили активнпсти, кпје имају за циљ да дппринесу јашаоу угледа щкпле и оенпј 
прпмпцији. 
 

РЕАЛИЗПВАНЕ АКТИВНПСТИ РЕАЛИЗАТПРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 пдржаваое и ажурираое интернет 
презентације щкпле 

 Стеван Турински, Тим за инфпрмисаое  пктпбар   

 сашиоаваое Акципнпг плана за 
реализацију свих манифестација у 
щкпли  

 Дешји савез  септембар-пктпбар  

 устанпвљаваое принципа сарадое са 
представницима лпкалне заједнице 

 Актив за щкплскп развпјнп планираое  нпвембар 

 ушещће на медијима 
 директпр, струшни сарадници, наставници, 

лице за кпнтакт са медијима 
 тпкпм гпдине 

 избпр щкплске химне  није рализпванп  

 развијаое прпграма ппмпћи 
ушеницима, наставницима и 
рпдитељима редпвних щкпла 

 тим за сарадоу са редпвним щкплама  тпкпм гпдине 
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    ЗАКЉУЧАК 
 
 
          Щкплска 2017/18. 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. 
Надамп се јпщ бпљим резултатима у нареднпм перипду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щкпла је___________________________гпдине усвпјила Извещтај п пствариваоу Гпдищоег прпграма рада за 
щкплску 2016/17 гпдину 
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Председница Щкплскпг пдбпра 
           Драгана Башулпв  
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Директприца щкпле 
                                                                                                                                                       Снежана Вукић 
 
                                                                                                                                                _______________________ 
        
 
 


