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На основу члана 62 Закона о основама система образовања и васпитања 
(Сл.гласник РС бр. 88/2017,27/18-др.закони и 10/19), члана 29 Закона о основном 
образовању и васпитању (Сл.гласник РС бр. 55/2013, 101/17, 27/18-др.закони и 
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10/19),.) и Статута, чл. 44, став 1, тачка 2, Школски одбор  Основне школе  „Вук 
Караџић“  у  Србобрану  је на својој  седници  од ____________године усвојио 
Извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину. 
 
 
 
 
УСЛОВИ  РАДА 
 

 Извештај је сачињен на основу података прикупљених током и на 
крају наставне, односно школске године, систематским посматрањем - директним и 
индиректним, као и увидом у документацију коју водe школа, одељењске 
старешине, предметни наставници, стручна већа и тимови, стручни сарадници и 
директор школе. 
 
 

УСЛОВИ  РАДА  ШКОЛЕ 
 

Образовно - васпитни процес се одвијао у адекватном простору - модерној 
школској згради са довољним бројем учионица, кабинета и пратећих просторија. 

 
Настава физичког васпитања и спортске активности су сe реализовале у 

спортској хали и на теренима у школском дворишту.  
 
Наставни кадар је био стручно заступљен, како у предметној, тако и у 

разредној настави.Сви наставници који предају у млађим разредима имају завршен 
одговарајући наставнички факултет или вишу школу, те су у потпуности и у складу 
са законом припремљени и оспособљени за рад у школи. Настава у старијим 
разредима такође је стручно заступљена. 
           У настави специјалних одељења ангажовани су наставници разредне и 
предметне наставе и дефектолог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ  У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 
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Ред. 
бр. Презиме и име Врста стручности 

Наставници разредне наставе 

1. Лазић Александра Професор разредне наставе 

2. Крстић Весна Наставник разредне наставе 

3. Миросављевић Јулка Професор разредне наставе 

4. Марић Милица Професор разредне наставе 

5. Жикић Наташа Професор разредне наставе 

6. Попглигорин Љубица Професор разредне наставе 

7. Јовичић Јована Професор разредне наставе 

8. Остојић Снежана Професор разредне наставе 

9. Тодоровић Весна Професор разредне наставе 
10. Џамбас Снежана Професор разредне наставе 
11. Чаленић Марина Професор разредне наставе 
12. Јелена Јоргић Дипломирани учитељ 
13. Наташа Живковић Дипломирани учитељ 
14. Нићин Бојана Професор разредне наставе 
15.  Главараднов Јелена 

*на замени 
Професор разредне наставе 

 
Наставници предметне наставе 
1. Цвјетковић Дејана Професор математике 
 Софија Бачак 

*На замени 
Наставник математике 

2. Лукић Милица Професор математике 
3. Мркшић Наташа Професор српског језика 
4. Чокић Драгана Професор српског језика 
5. Вукићевић Милена Професор енглеског језика 
6. Милана Дашић Професор енглеског језика 
7. Сања Брдар Професор српског језика 
8. Аријана Војкић Професор немачког језика 
9. Пејаков Љиљана Професор биологије 
10. Радованов Исидора Професор хемије 
11. Милић Ружица Професор географије 
12. Гверо Лазо Професор историје 
13. Васић Жељко Проф. Технике  и информатике 
14. Тамара Филипендин Професор физике 
15. Бајин Иван Професор физике 
16. Станаћев Борислав Професор физичког васпитања 
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17. Ракић Слободан Професор физичког васпитања 
18. Каћански Јован Професор ликовне културе  
19. Миковић Џаферовић 

Јадранка 
Професор музичке културе 

 *Александра Шунтић- 
замена одсутног 
наставника 

Професор музичке културе 

20. Нада Курјак Наставник верске наставе 
21. Мелинда Тот  Мориц Професор мађарског језика 
22. Синиша Фехер Дипл.економиста 

23. Софија Маџгаљ Дипл.психолог 
24. Делић Теодора Дипл. дефектолог из области 

специјалне рехабилитације 
   
   
 
 
Управа школе и административни радници 
 
1. Поповић Јулкица Директор школе 
2. Алексић Бранкица Секретар школе 
3. Ковач Ержебет Шеф рачуноводства 
4. Маријански Јелка Административно 

финансијски радник 
 
Стручни сарадници 
 
1. Виолета Пивнички Психолог 
2. Наташа Живковић Библиотекар 
   
 Радници на одржавању чистоће и запослени у школској кухињи 
 
1. Роберт Дудаш Домар 

2. Јелена Белић Кувар 
3. Буквић Милка Прехрамбени технич. 
4. Ненадов Невенка Помоћни радник 
5. Икрашев Драгица Помоћни радник 
6. Јаношев Славица Помоћни радник 
7. Анчић Љиљана Помоћни радник 
8. Туторов Милан Помоћни радник 

9. Красуљак Зора Помоћни радник 
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10. Петровић Душана Помоћни радник 
11. Мулалић Ловрић Маријана Помоћни радник 
 
 
 
 
Инвестиције током школске 2018/2019: 
 
- набавка ппреме и инвентара (наставна средства, играчке, реквизити, књиге,...) 
- куповина 4 лаптопа, 4 видео пројектора и 4 покретна постоља 
- куповина књига за школску библиотеку и продужени боравак у оквиру «Месеца 
књиге» 
- обогаћивање библиотечког фонда током школске године континуирано 
- куповина 20 рачунара са пратећом опремом, по 1 за сваку учионицу, односно 
кабинет и инсталација интернет мреже, а приликом преласка вођења евиденције на 
ес-дневник 
- израда пројектне документације електричне расвете у школи 
- израда пројектне документације хидрантске мреже у школи 
- израда елабората- детаљног енергетског прегледа школе, у сарадњи са 
Регионалном развојном агенцијом Бачка 
- стручно усавршавање наставног кадра-семинари  
- куповина гардеробе за ученике матуранте специјалних одељења 
- куповина поклон књига и диплома одличним ученицима и носиоцима вукове 
дипломе завршног разреда ОШ 
- купивина машине за прање посуђа и фрижидера 
- чишћење и сервис свих клима уређаја у школи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  
 
 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 

Први циклус 
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Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 
Укупно – I 50 24 26 

 
Укупно – II 61 24 29 

 
Укупно – III 54 25 29 

 
Укупно - IV 50 20 25 

 
Укупно I – IV 

 215 93 122 

 
 
 

Други циклус 
 

Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 
Укупно – V 51 21 30 

 
Укупно – VI 43 15 28 

 
Укупно – VII 62 31 31 

 
Укупно - VIII 57 28 29 

 
Укупно  V- VIII 
 213 95 118 

 
Укупно I – VIII 
 428 188 240 

 
 
 
 
 
 
 

Одељења за ученике са сметњама у развоју  
 

Разред и 
одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 

Укупно I – VIII 14 7 7 
  

УКУПНО У 442 195 247 
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ШКОЛИ 
 
Током школске године било је флуктуације појединих ученика због 

пресељења, што је евидентирано у Дневницима образовно-васпитног рада, као и у 
документацији о Преводницама код секретара школе 

 
 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 
ПРВИ ЦИКЛУС: 197 УЧЕНИКА, 9 ОДЕЉЕЊА 
ДРУГИ ЦИКЛУС: 212 УЧЕНИКА, 10 ОДЕЉЕЊА 
ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА: 15 УЧЕНИКА, 3 
КОМБИНОВАНЕ ГРУПЕ 
 
УКУПНО У ШКОЛИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ: 424 УЧЕНИКА, 22 
ОДЕЉЕЊА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школски календар 
 
 
 Правилником о школском календару за основне школе са седиштем 

на територији АП Војводине, за школску 2017/2018. годину, утврђује се време 
остваривања образовно-васпитног рада у току школске године и време и трајање 
распуста ученика. 

 Настава и други облици образовно-васпитног рада се остварени су у току 
два полугодишта. 
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 Трајање  Број наставних 
дана 

Прво полугодиште Од 03.09. 2018.год.  до 21.12.2018. год.  80 
Друго 
полугодиште 

Од 16.1.2019. год до 14.6.2019. године 
(01.06.2019.)* 100 (90)* 

 
 

Распуст Трајање 
Зимски Од 22.12.2018. год. до 15.01.2019. год. 
Пролећни Од 19.04.2019. до 03.05.2019. год. 
Летњи  Од 14.06.2019. до 31.08.2019. год. 

(Распуст почиње по завршетку завршног испита)*  
 

*односи се на ученике осмог разреда 
 
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, по 

завршетку првог  полугодишта је у току прве недеље по завршетку полугодишта. 
На крају првог  квартала школа је била у обавези да у року од осам дана од 

дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље или старатеље ученика о 
постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са наставе и 
изречене  васпитно-дисциплинске мере), што је и реализовано.  
Реализација додатног рада и допунске наставе у току зимског распуста  се одвијала   
са по пет часова по програму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Календар значајних активности у школи 

 
Током претходне школске године реализоване су следеће активности: 
 
Време реализације                    Активности 
Август  2018. * Пријем првака - приредба ученика четвртог разреда 

 
Септембар 2018. * Обележавање Недеље мобилности 

*Одржавање ликовних радионица у дому културе у којима 
су учествовали ученици школе 

Октобар 2018. * Дечија недеља са низом активности којеу којима су 
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учествовали сви ученици школе од првог до осмог разреда 
 ( хуманитарне акције, Дан здраве исхране, спортски дани, 
Дан физике, приредбе, дечија пијаца, израда ликовних 
радова и плаката за хол школе...) 
-  
* Уличне трке поводом Дана ослобођења Србобрана-
организоване на општинском нивоу за ученике свих узраста, 
наступ школскот хора и драмске секције поводом Дана 
ослобођења 
 
* Ученичка журка у холу школе 
* хуманитарна акција на нивоу шоле – акција солидарности 
за помоћ оболелима од мишићне дистрофије 
 

Новембар 2018. * Дан школе и Дан просветних радника: 
- Свечани рецитал и наступ хора ученика старијих разреда 
- Такмичење у малом фудбалу и одбојци 
- хуманитарна акција „Незаборавимо децу са Косова и 
Метохије – мали поклон за мог другара“ у којој су 
учествовала сва одељења школе 
- предавање „Учешће српских добровољаца из војводине у 
Великом рату“ за заинтересоване ученике и наставнике 
старијих разреда 
 

Децембар 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јануар 2019. 

* „Вече младих песника“ - сусрет литерарних секција 
основних школа у Србобрану, на коме је узело учешћа више 
ученика различитог узраста, а  по 3 ученика из сваке школе 
су освојила награде 
* предавање едукатора из Београда за старије ученике школе 
„Заштита деце и младих на интернету“ 
* Ученичка журка у холу школе 
* Новогодишња приредба и базар ученика другог и четвртог 
разреда 
*Новогодишња приредба ученика продуженог боравка 
 
  
Обележавање светог Саве-школске славе, свечана академија 
и прослава у холу школе 

Фебруар 2019. Ученичка журка у холу школе хуманитарног карактера- 
помоћ оболелој девојчици Петри вјештици 
 
Прослава Светог Трифуна и Светог Валентина- обележавање 
дана љубави укршавањем хола школе и писањем порука 
љубави и пријатељства 

Март 2019. Ученичка журка у холу школе хуманитарног карактера 
Организовање разредних приредби поводом обележавања 
Дана жена 
Учешће школског хора и драмске секције на академији 
поводом обележавања дана бомбардовања у организацији 
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локалне самоуправе 
Предавање ПС Србобран ученицима 4. разреда „Безбедност 
деце“ 

Април 2019. Учешће ученика школе у такмичењу „Удицом против дроге“ 
Обележавање Дана планете Земље 
Предавање Ватрогасне службе Србобран ученицима 4. и 6. 
разреда- заштита од пожара 
Предавање ученицима 7. разреда од стрна е волонтера 
Црвеног крста 
Предавање ученицима и родитељима старијих разреда 
„Злоупотреба психоактивних супстанци“ – дом здравља 
Србобран и локална самоуправа 

Мај 2019. Учешће ученика у ликовном и литерарном конкурсу 
„Бељанска бара“ и на завршној манифестацији 
Обележавање Дана победе 
Традиционални концерт школског хора 
Завршна приредба ученика првог и трећег разреда 
Хуманитарна журка за помоћ оболелом дечаку Стевану Нађу 

Јун 2019. Ученичка журка у холу школе 
Прослава матуре за ученике завршног разреда 
Изложба ликовних радова ученика 4. разреда у Дому 
културе 

 
Распоред рада продуженог боравка   
 
Продужени боравак је организован у школи за ученике првог и другог 

разреда у две хомогене групе са недељним смењивањем, супротно од смена 
редовне наставе. Прва група почиње са  активностима у 7:00, а завршава поласком 
на наставу у 12:55. Друга смена боравка  почиње по завршетку наставе и траје до 
16 сати.  

 
 
 
 
 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 
 
 

Редовна настава обухвата обавезне, обавезне изборне и изборне наставне  
предмете. У Годишњем плану рада за ову школску годину већ су дати подаци по 
разредима који су наставни предмети обавезни, обавезни изборни и изборни, који 
су реализовани и са којим фондом часова недељно, односно током првог 
полугодишта.  
      За школску 2018/2019. годину, сваки наставник за потребе свог предмета 
планирао је  наставну грађу са свим неопходним елементима за успешну 
реализацију наставних садржаја, односно израђује Годишњи и оперативни план 
рада, као и дневне припреме за часове. Наставни планови рада за сваки предмет и 
сваки разред су саставни делови Годишњег плана рада школе. У наставне планове, 
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годишње (глобалне) и месечне (оперативне), имплементирани су образовни 
стандарди. 
РЕАЛИЗОВАНА РЕДОВНА НАСТАВА И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
 
(редовна одељења и одељења за ученике са посебним потребема) 
  

Редни 
бр.  А.Обевезни предмети  

Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

нед год.  нед. год.  нед.  год. нед. год. 
1.  Српски језик  5  180  5  180  5  180  5  180  
2.  Српски као нематерњи језик  2  72  2  72  3  108  3  108  
3.  Страни језик  2  72  2  72  2  72  2  72  
4.  Математика  5  180  5  180  5  180  5  180  
5.  Свет око нас  2  72  2  72  -  -  -  -  
6.  Природа и друштво  -  -  -  -  2  72  2  72  
7.  Ликовна култура  1  36  2  72  2  72  2  72  
8.  Музичка култура  1  36  1  36  1  36  1  36  

9.  Физичко и здравствено 
васпитање  3  108  3  108  3  108  3  108  

Укупно А  19-
21*  

684-
756*  

20-
22*  

720-
792*  

20-
23*  

720-
828*  

20-
23*  

720-
828*  

Red. 
broj  

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ     

1  Верска настава/Грађанско 
васпитање  1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  Матерњи језик/говор са 
елементима националне културе   2  72  2  72  2  72  2  72  

Укупно Б  1-
3*  

36-
108*  

1-
3*  

36-
108*  

1-
3*  

36-
108*  

1-
3*  

36-
108*  

УКУПНО: A + B  20-
22*  

720-
792*  

21-
23*  

756-
828*  

21-
24*  

756-
864*  

21-
24*  

756-
864*  

 
Облици образовно- васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 
предмети, изборни програми и активности  

Редни 
бр.  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА  

Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1.  Редовна настава  20-
22*  

720-
792*  

21-
23*  

756-
828*  

21-
24*  

756-
864*  

21-
24*  

756-
864*  
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2.  Пројектна настава  1  36  1  36  1  36  1  36  
3.  Допунска настава  1  36  1  36  1  36  1  36  
4.  Додатна настава                    1  36  

5.  Настава у природи  7-10 дана 
годишње  

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње  

7-10 дана 
годишње  

   

Редни 
број.  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

Нед.  Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1.  Час одељењског старешине  1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  Ваннаставе активности 1-2  36-
72  1-2  36-

72  1-2  36-
72  1-2  36-72  

3.  Екскурзија 1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕАЛИЗОВАНА РЕДОВНА НАСТАВА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
(редовна одељења и одељења за ученике са посебним потребема) 
 

Ред. 
бр.  

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ РАЗРЕД 
ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД  

ОСМИ РАЗРЕД 
 

 
 

 

 
 

  
           

  
 

 Нед.  Год. Нед. Год. Нед. Год.  Нед. Год.  
1.  Српски језик  5  180 4 144 4 144  4 136  
               
               

2. 
 Информатика и 
рачунарство 

 
2 

 
72 2 72   

 
  

 
     

 12 



3.  Страни језик  2  72 2 72 2 72  2 68  

4. 
 Ликовна 
култура 

 
2 

 
72 1 36 1 36 

 
1 34 

 
     

5.  
Музичка 
култура  2  72 1 36 1 36  1 34  

6.  Историја  1  36 2 72 2 72  2 68  
7.  Географија  1  36 2 72 2 72  2 68  
8.  Физика  -  - 2 72 2 72  2 68  
9.  Математика  4  144 4 144 4 144  4 136  
10.  Биологија  2  72 2 72 2 72  2 68  
11.  Хемија  -  - - - 2 72  2 68  

12.  

Техничко и 
информатичко 
образовање  2  72 2 72 2 72  2 68  

               
               

13.  
Физичко 
васпитање  2  72 2 72 2 72  2 68  

  
 

            
  Укупно: A  23-  828-936* 24- 864-972* 26- 936-  26- 884-952*  
    26*   27*  29* 1044*  28*   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Ред. 
бр.  

 
Б.ОБАВЕЗНИ 
ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ              

.  
 

            

 
 
 

            
  

 
            

1.  

Верска 
настава/Грађан.
васпитање  1  36 1 36 1 36  1 34  

               
               
2.  Страни језик  2  72 2 72 2 72  2 68  
3.  Физичко  1  36 1 36 1 36  1 34  
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васпитање-
изабрани спорт 

               
               
  

Укупно: B 
 
4 

 
144 4 144 4 144 

 
4 136 

 
      
Укупно: A + B  27-  972- 28- 1008- 30- 1080-  30- 1020-  
    30*  1080* 31* 1116* 33* 1188  32* 1088*  

Ред.
број  

В. Изборни 
наставни 
предмети             

 
              

 
              

 
 
 

 

 
        

1. 
Цртање, 
сликање, вајање 1 36 1 36 1 36 1 34 

 
 

        
2. Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. 
Информатика и 
рачунаратсво     1 36 1 34 

 
 

        

 

Матерњи језик 
са елементима 
националне 
културе 2 72 2 72 2 72 2 68 

4.          
          
          
          
  - - - -     
 Укупно: В 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 34-68* 
 Укупно :А+Б+В 28- 1008- 29- 1044- 31- 1116- 31- 1054- 
 

 
31* 1116* 32* 1152* 34* 1224* 33* 1122* 

 
 
 
РЕАЛИЗОВАНА НАСТАВА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
( РЕДОВНА ОДЕЉЕЊА И ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА) 
 

Редни 
бр. 

А.ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

 Пети разред  Шести разред 
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 НЕД.  ГОД. НЕД..  Год. 

          

1. 
Српски језик 

5 
 

180 
 

4 
 

144 
 

 

    
         

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
    

         
2. Страни језик 2  72  2  72  
3. Ликовна култура 2  72  1  36  
4. Музичка култура 2  72  1  36  
5. Историја 1  36  2  72  
6. Географија 1  36  2  72  
          
          
 

7. Физика       2  72    
8. Математика 4  144   4  144    
9. Биологија 2  72   2  72    
10. Хемија              
11. Техника и технологија 2  72   2  72    

12. 
Информатика и 
рачунарство 1  36   1  36    

13. 

Физичко и здравствено 
васпитање 

2 
 
72 

  
2 

 
72 

   

 
       

  Укупно: A  
24-
27*  864-972*    

25-
28*  900-1008*    

 
 
                

 
Редн
и бр. 

Б.Изборни наставни 
предмети              

  
 

             

1. 

Верска настава/ 
Грађанскио васпитање 

1 
 
36 

  
1 

 
36 

   

 

       
               
2. Други страни језик 2  72   2  72    

  

Матерњи језик са 
елеменитима 
националне културе              

3. 
 

2  72   2  72    
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  Укупно:Б 3-5*  108-180*   3-5*  108-180*    
 Укупно:А+Б 27-30*  972-1080*   28-31*  1008-1116*    
                
 
 
 
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 
наставни предмети 
 
 
 
 

Ред.
бр. 

Облик О_В 
рада Пети разред  Шести разред  Седми разред Осми разред 
              

  
Нед. 

 
Год. 

 
Нед. 

 
Год. 

 
Нед. Год. Нед. 

 
Год.        

               

1. 
Редовна 
настава 28-  1008-  29-  1044-  31- 1116- 31-  1054- 

 
 

31*  1116*  32*  1152*  34* 1224* 33*  1122* 

2. 
Допунска 
настава 1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 36 1 

 
34      

 
 

             
3. Додатни рад 1  36  1  36  1 36 1  34 
 
 
 

 

Остали 
облици 
образовно-
васпитниог 
рада         

  
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.   

          

         

 
 
 
 
 

 
 Обавезне ваннаставн.активности 
 ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 34 
1.          
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2. 
Слободне 
активности         

 
 

        

 

Друштвене, 
техничке, 
спортске, 
хуманитарне, 
културне 
активности 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

3.          
          
          
          
 

 
        

4. Екскурзија 
До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 3 дана 
годишње 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Облици о-в рада на којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 
(пети и шести разред) 
 

 
Облик о-в рада ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

  Нед.  Год. Нед. Год. 

1. Редовна настава 27-30* 972-1080* 28-31* 
1008- 

1116*       
2. Допунска настава 1 36 1 36 
3. Додатни рад 1 36 1 36 
     
 Остали облици о-в рада ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

 
Нед.  Год. Нед. Год. 

1. Обавезне ваннаставне активности      
 ЧОС 1  36 1 36 
 Физичке активности 1,5  54 1,5 54 
 Хор/оркестар 1-2  36-72 1-2 36-72 
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2. Слободне активности      

 
Друштвене, техничке, спортске, 
хуманитарне, културне активности 

1-2 
 

36-72 1-2 36-72  
 

 
      
3. Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње 
       
 
 
 
Наставни план основног образовања и васпитања, као и програми обавезних и 
изборних предмета по разредима остварују се на основу планова из Правилника о 
плану наставе и учења за први и други циклус образовања и васпитања. датих у 
Просветном гласнику број 5. од 26.5.2008, бр. 6. од 10.6.2009., бр. 2. од 15.3.2010 , 
бр. 6. од 6.7.2017 и  бр.10, од 14.12. 2017.  
Остваривање Школског програма реализоваће се поштујући специфичности 
конкретне школе, односно уважавајући да се у њој реализује настава у 
двосменском раду, редовна настава, настава у одељењима за ученике са посебним 
потребама, настава која се реализује кроз индивидуалне образовне планове наших 
ученика, као и  образовно-васпитни рад у продуженом боравку. Такође ће се 
реализивати и кроз активности предвиђене школским развојним планом за период 
2015-2020. године и кроз пуну сарадњу и заједничке активности и пројекте са свим 
расположивим ресурсима локалне заједнице. 
У школи је реализована настава мађарског језика са елементима националне 
културе. Предмет ученици бирају као факултативни предмет и реализује се са по 
два часа недељно у оба циклуса. 
Други страни језик чија се настава реализује у школи је немачки језик. 
Школа нуди ученицима избор између два обавезна изборна предмета: верска 
настава и грађанско васпитање. 
У првом циклусу такође нуди као изборни предмет: чуваре природе, народну 
традицију и од играчке до рачунара 
У другом циклусу нуди као изборни предмет: цртање,сликање, вајање, хор и 
оркестар, информатику и рачунарство и домаћинство (у складу са Правилником у 
појединим разредима, као што је и исказано у горњим табелама), а ученици су 
одабрали и похађали: хор и оркестар, цртање, сликање, вајање и информатику и 
рачунарство. 
 
 
 
ДОДАТНИ РАД – ДОДАТНА НАСТАВА 
 
За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним способностима, склоностима 
и интересовањима за поједине предмете, у школа је организована додатна настава, 
односно додатни рад.  
       Додатни рад   се реализује са потенцијално даровитим ученицима, 
односно ученицима за које процењујемо да су изнадпросечних способности и 
посебних интересовања за неки наставни предмет или област. Рад је заснован  на 
интересовању ученика за проширивање и продубљивљње знања, умења и вештина, 
непосредније активира ученике и оспособљава их за самообразовање и стваралачки 
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рад. Додатни рад  се у школи организује из више наставних предмета и реализује се 
у четвртом разреду  из математике (реализују наставници разредне наставе), а   
од петог до осмог разреда са по једним часом недељно додатну наставу су 
реализовали  наставници предметне наставе.  
 
Додатни рад је организован од четвртог до осмог разреда и то: 
 
Српски језик у V,  VI,  VII и   VIII разреду, 
Енглески језик у  VIII разреду, 
Географија у VII и VIII разреду, 
Математика у IV,  V,  VI,  VII  и   VIII разреду, 
Хемија у VII и   VIII разреду, 
Биологија у VII и VIII разреду, 
Физика у  VI,  VII и   VIII разреду, 
Немачки језик у VIII разреду, 
 
Реализација часове додатног рада и евиденција присуства ученика води се у 
Дневнику образовно – васпитног рада. 
  
*Извештаји о реализацији додатне наставе налазе се у прилогу овог Годишњег 
извештаја. 
 
 
 
 
ДОПУНСКА НАСТАВА 
 
Допунска настава  се изводи из оних наставних предмета  код којих за овим 
обликом образовно-васпитног рада постоји потреба.  
 

Допунску наставу у првом циклусу  реализују наставници разредне наставе 
са једним часом недељно. У зависности од потребе одељења број часова допунске 
наставе по предметима се прецизира у   односну на потребе конкретног одељења. 

 
Допунску наставу у другом циклусу  реализују наставници  предметне 

наставе који одређени наставни предмет реализују у редовној настави. Број часова 
је усклађен процентуално са укупним фондом часова редовне наставе (око 10%). 

Допунска настава је реализована у свим одељењима где се наставни предмет 
реализује у редовној настави, а указала се потреба за том врстом активности. У овој 
години допунска настава је реализована из: 

Српског, енглеског и немачког језика, биологије, географије, историје, 
математике, физике и хемије. 
 
  Реализација часове допунске наставе и евиденција присуства ученика води се у 
Дневнику образовно – васпитног рада. 
 
                  *Извештаји о реализацији допунске наставе налазе се у прилогу овог 
Годишњег извештаја 
 

 19 



ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ, СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - СЕКЦИЈЕ 
 
У школи ученици своја интересовања задовољавају поред свих облика наставе и у 
ваннаставним активностима – секцијама.  
 
 У првом циклусу секцијама руководе наставници разредне наставе који су 
задужени за то одељење. У зависности од интересовања ученика, укључују се и 
ученици из паралелних одељења. 
 
У другом циклусу секцијама руководе наставници конкретних наставних предмета, 
а секције су организоване за ученике више одељења истог разреда или више 
одељења различитих разреда. 
 
 

Број ученика који су се определили за рад у секцијама је различит по 
одељењима, што се види из приложене табеле. Укупно у школи је ангажовано 325 
ученика у некој врсти слободне активности, односно секцији. Најбројније су 
спортске секције,које окупљају преко 100 ученика различитог узраста. 
 

Часови секција се по плану одржавају једном недељно  
 
Реализација часове слободних активности и евиденција присуства ученика води се 
у Дневнику образовно – васпитног рада у млађим разредима, док се у старијим 
разредима евиденција води у Дневнику осталих облика образовно васпитног рада у 
основној школи. 
 
   

*Извештаји о реализацији ваннаставних активности, секција и 
школског хора налазе се у прилогу овог Годишњег извештаја. 

 
 
 
ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 

 
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује се додатна 

подршка у складу са индивидуалним образовним планом. 
Индивидуални образовни планови се припремају за ученике којима је потребна 
додатна образовна подршка, а на основу мишљења предметних наставника, 
родитеља и Интерресорне комисије 
 За ученике који остварују запажене резултате и показују појачану мотивацију 
и интересовање за рад из појединих наставних предмета, настава се одвија према 
обогаћеним ИОП3 
 
У овој школској години реализовани су: 
 
  
ИОП1 2 ученика, 7. разред 
ИОП2 14 ученика, 6 у 3. разреду, 3 у 4. разреду, 1 

у 4. разреду, 4 у 8. Разреду 
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14 ученика који похађају наставу у 
специјалним одељењима 

ИОП3 3 ученика, 1 у 3. разреду и 2 у 8. разреду 
УКУПНО 34 ученика 
 
 
*Комплетна документација ученика који похађају наставу по ИОП налази се у 
посебном регистратору код школског психолога, а садржи Мишљења комисије 
за пружање додатне образовне, здравствене и /или социјалне подршке 
детету/ученику, педагошке профиле, индивидуалне образовне планове из 
појединих наставни предмата,мере транзиције и мере спречавања осипања 
ученика, као  и евалуационе листе о реализацији ИОП за претходни период. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
  
 На почетку школске године формирано је 19 одељењa од првог до осмог 
разреда у редовној настави и 3 комбинована одељења за ученике са сметњама у 
развоју. Свако одељење по распореду часова је имало једном недељно час 
одељењског старешине. Часови одељењског старешине реализују се једном недељно, 
тако да је реализовано укупно 36 часова у сваком одељењу. На часовима су обрађене  
теме које су на почетку школске године уврштене у Годишњи план рада школе. Осим 
тога, на чосовима  су вођени разговори о текућим актуелностима у школи или 
одељењу и други организациони послови од интереса конкретног одељења.У 
појединим одељењима школски психолог је, по позиву ученика и одељењског 
старешине, одржавао на ЧОС радионице, предавања и групне разговоре о актуалним 
темама.  
 
 
ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 
 Токоме школске године нису реализоване планиране екскурзије и настава у 
природи, јер није прецизно регулисана законска процедура о начину организовања и 
спровођења . 
 
 
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 
 
Ученици школе су и ове школске године учествовали на такмичењима у 
организацији Министарства просвете,науке и технолошког развоја из различитих 
наставних пртедмета и заузимали су пласмане на свим ниовима- 
школско,општинско, окружно, покрајинско и републичко такмичење. У школи се 
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води посебна евиденција Успеха ученика на такмичењима, коју ажурирају редовно 
предметни наставници који припремају и воде ученике на такмичења, а за 
евиденцију је задужен школски библиотекар. Сви у школи обавештени су о успесима 
ученика на такмичењима путем зидних новина у холу школе. 
 
Ове школске године највећи успех постигао је ученик осмог разреда Никола 
Станојевић који је заузео прво место на Републчком такмичењу из хемије и првоо 
место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе. 
 
*Извештаји предметних наставника о реализованим такмичењима налазе се у 
Прилогу овог извештаја 
 
 
 
УЧЕНИК  ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 
На основу Правилника о избору Ђака генерације, а након спроведеног бодовања од 
стране посебно формиране комисије, ОШ „Вук Караџић“ је и ове године изабрала 
Ученика генерације - ученика осмог разреда Николу Станојевића. 
 
 

АНАЛИЗЕ УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА ШКОЛЕ НА КВАРТАЛИМА, 
КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА, КРАЈУ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ И КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 201872019. ГОДИНЕ 
 

 
АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА ОШ“ВУК КАРАЏИЋ” 
СРБОБРАН НА КРАЈУ ПРВОГ КВАРТАЛА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 
 
I 1 – одељењски старешина Наташа Жикић 
25 ученика, ученици напредују у складу са својим могућностима, 8 ученика слабије 
напредују, од тога неки веома слабо, јер не долазе редовно на наставу и изостаје 
адекватна образовна подршка код куће. Учитељица редовно позива родитеље 
наведених ученика на разговоре и реализује индивидуалан рад са наведеним 
ученицима. 
 
Васпитно – дисциплинских мера нема. Сви ученици имају примерно владање. 
 
 
I 2 – одељењски старешина Милица Марић 
25 ученика, састав је веома хетероген, сви ученции напредују својим темпом, у 
складу са својим могућностима, поједини ученици не долазе редовно на наставу. 
Учитељица редовно позива родитеље наведених ученика на разговоре и реализује 
индивидуалан рад са наведеним ученицима. 
 
Васпитно – дисциплинских мера нема. Сви ученици имају примерно владање. 
 
 
II 1 – одељењски старешина Љубица Попглигорин 
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21 ученик, од ове шкослке године започето је бројчано оцењивање, пет ученика 
спорије напредују у односу на осталу децу и са њима се реализује индивидуалан рад 
и допунска настава. 
 
Васпитно – дисциплинских мера нема. Сви ученици имају примерно владање. 
 
 
II 2 – одељењски старешина Јулка Миросављевић 
22 ученика, једна ученица је почетком октобра разврстана у специјална одељења, на 
основу иницијативе мајке и мишљења Интерресорне комисије.Нема недовољних 
оцена. Са четири ученика се ради индивидуални рад и допунска настава. 
 
Васпитно – дисциплинских мера нема. Сви ученици имају примерно владање. 
 
 
III 1 – одељењски старешина Снежана Џамбас 
20 ученика, сви ученици напредују својим темпом, један ученик ради по ИОП-2, а од 
следећег тромесечја ће по ИОП-2 радити и наставу енглеског језика.Са једним 
учеником се ради индивидуализован начин рада. Један ученик често изостаје са 
наставе. 
 
Васпитно – дисциплинских мера нема. Сви ученици имају примерно владање. 
 
 
III 2 – одељењски старешина Снежана Остојић 
18 ученика, нема негативних оцена, 4 уеника спорије напредују у односу на 
остале.Једна ученица похађа наставу енглеског језика по ИОП-3 
 
Васпитно – дисциплинских мера нема. Сви ученици имају примерно владање. 
 
III 3 – одељењски старешина Весна Тодоровић 
16 ученика, три ученика спорије напредују и са њима се реализује 
индивидуализовани рад и допуснка настава. Једна ученица похађа по ИОП-2 , а од 
следећег тромесечја ће осим математике и српског језика, по ИОП-2 похађати и 
наставу енглеског језика. 
 
Васпитно – дисциплинских мера нема. Сви ученици имају примерно владање. 
 
 
IV 1 – одељењски старешина Весна Крстић 
26 ученика, нема негативних оцена, сви напредују својим темпом. Једна ученица 
похађа наставу по ИОП-2. 
 
Васпитно – дисциплинских мера нема. Сви ученици имају примерно владање. 
 
IV 2 – одељењски старешина Александра Лазић 
24 ученика, ученици напредују у складу са својим темпом. Два ученика похађају 
наставу по ИОП-2, често изостају са наставе. Један ученик има две недовољне оцене 
– из српског језика и природе и друштва. 
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Васпитно – дисциплинских мера нема. Сви ученици имају примерно владање. 
 
 
V 1 – одељењски старешина Милана Дашић 
25 ученика,једна ученица има једну негативну оцену, а један ученик две негативне 
оцене. Остали ученици су позитивно оцењени.Један ученик ће након првог 
тромесечја похађати наставу математике по ИОП-2, а на основу Мишљења 
Интересорне комисије. 
 
Васпитно – дисциплинских мера нема. Сви ученици имају примерно владање. 
 
 
V 2 – одељењски старешина Ружица Милић 
26 ученика, један ученик има једну негативну оцену.Остали ученици су позитивно 
оцењени. 
 
Васпитно – дисциплинских мера нема. Сви ученици имају примерно владање. 
 
 
VI 1 – одељењски старешина Софија Бачак 
24 ученика,  10 ученика има недовољне оцене и то један ученик једну, два ученика по 
две, три ученика по три и три ученика по четири негативне оцене, док један ученик 
има седам негативних оцена. Наведени ученик је упућен на процену од стране 
Интерресорне комисије, на иницијативу мајке.. 
 
Једном ученику је изречена васпитно-дисциплинска мера Укор одељењског 
старешине, због неоправданих часова и непоштовања правила понашања у школи. 
Остали ученици имају примерно владање. 
 
 
VI 2  - одељењски старешина Милица Лукић 
20 ученика, 6 ученика има негативне оцене на првом кварталу и то три ученика по 
једну, два ученика по две и један ученик три негативне оцене. 
 
Тројици ученика је изречена васпитна мера Опомена због непридржавања правила 
понашања у школи. Остали ученици имају примерно владање. 
 
VII 1 – одељењски старешина Драгана Чокић 
22 ученика, 12 ученика има негативне оцене на крају првог квартала.Четири ученика 
има по једну негативну оцену, три ученика по три негативне оцене, 2 ученика по 
четири негативне оцене и 2 ученика по пет негативних оцена. Укупан број 
негативних оцена је 34. 
Један ученик похађа по ИОП-1. 
 
Један ученик је на кућном лечењу, поднет је захтев Министарству просвете за 
наставу на кућном лечењу, у складу са правилником, са свом потребном 
документацијом и мишљењем Интерресорне комисије. 
 
Против једног ученика из одељења је вођен васпитно- дисциплински поступак, због 
теже повреде обавеза ученика и изречена му је васпитно-дисциплинска мера Укор 
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директора, као и мера друштвено корисног, односно хуманитарног рада у трајању од 
4 недеље, уз надзор одељењског старешине, психолога и наставника грађанског 
васпитања. Такође, шесторо ученика је изречена васпитна мера Опомена, због 
кршења правила понашања у школи. Остали ученици имају примерно владање. 
 
 
VII 2 – одељењски старешина Жељко Васић 
20 ученика, 8 ученика има негативне оцене и то 2 ученика по једну, 2 ученика по 2, 1 
ученик 3 и 1 ученик 4 негативне оцене.Остали ученици су позитивно оцењени. 
 
Једном ученику је изречена мера Укор одељењског старешине, због континуираног 
кршења правила понашања у школи. 
 
VII 3 – одељењски старешина Милена Вукићевић 
21 ученик, од тога 14 ученика има негативне оцене из појединих предмета и то 3 
ученикам по 1, 5 ученика по 2, 3 ученика по 3, 2 ученика по 4, 1 ученик 5 и један 
ученик 6 негативних оцена. 
 
Што се тиче васпитних, односно васпитно-дисциплинских мера, једном ученику је 
изречена Опомена, а двојици ученика Укор одељењског старешине.Остали ученици 
имају примерно владање. 
 
VIII 1 – одељењски старешина Слободан Ракић 
21 ученик од којих 12 ученика има недовољне оцене и то 5 ученика по једну,2 по 2, и 
4 ученика по 3 недовољне оцене.Двоје ученика похађа по ИОП-2. 
 
Двојици ученика је изречена васпитна мера Опомена. 
 
VIII 2 – одељењски старешина Сузана Довијарски Станкин 
18 ученика, 9 ученика има негативне оцене и то 3 ученика по 1, 2 ученика по 2, 2 
ученика по 3 , 1 ученик 4 и 1 ученик 5 негативних оцена. Једна ученица похађа по 
ИОП-2. 
Васдпитно-дисциплинских мера нема, сви имају примерно владање. 
VIII 3 – одељењски старешина Јадранка Миковић Џаферовић 
18 ученика, троје ученика има негативне оцене на крају првог квартала и то по три 
негативне оцене.Једна ученица похађа по ИОП-2, а двоје ученика по ИОП-3 
 
Васпитно-дисциплинских мера нема, односно сви ученици имају примерно владање. 
 
Наставни предмети из којих су негативне оцене : 
Математика – 21  
Техника и технологија :1 
Техничко и информатичко образовање :1 
Српски језик: 8 
Историја: 46 
Биологија: 23 
Физика: 50 
Ликовно: 18 
Немачки језик: 22 
Географија: 7 
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Хемија: 8 
УКУПНО 205 НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА 
 
Изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере: 
Опомена: 15 
Укор одељескиог старешине: 4 
Укор директора: 1 
УКУПНО 20 ВАСПИТНИХ, ОДНОСНО ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 
 
 
 
 
ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 
К1 – одељењски старешина Јована Јовичић 
4 ученика, једна ученица у 2, једна у 3. и двоје ученика у 4. разреду. Редовно 
похађају наставу, сви су позитивно оцењени и нема изречених васпитних, односно 
васпитно-дисциплинских мера. 
К2 – одељењски старешина синиша Фехер 
5 ученика, троје ученика у 5. и два ученика у 6. разреду.  Редовно похађају наставу, 
сви су позитивно оцењени и нема изречених васпитних, односно васпитно-
дисциплинских мера. 
К3 – одељењски старешина Теодора Делић 
5 ученика, три ученика у 7. и два ученика у 8. разреду.Редовно похађају наставу и 
нема негативних оцена. Тројици ученика је изречена васпитно-дисциплиснка мера 
Укор одељењског старешине због контиуираног кршења правила понашања и 
међусобних конфликата. 
 
У Срборану, 29.10.2018.    Анализу сачинила: 
      Виолета Пивнички, школски психолог 
 
 
 
АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА ОШ ВУК КАРАЏИЋ НА КРАЈУ 

ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 
 
 
I1- 25 ученика, владање примерно, сви напредују у складу са својим могућностима, 
оцењивање је описно.Поједини ученици не похађају редовно, па је учитељица у 
складу са тим предузела предвиђене мере 
 
I2 – 24 ученика, владање примерно, сви напредујун у складу са својим могућностима, 
оцењивање је описно.Поједини ученици не похађају редовно, па је учитељица у 
складу са тим предузела предвиђене мере 
 
II1 – 21 ученик, средња оцена износи 4,05, проценат пролазности је 100 %, сви имају 
примерно владање. 
 
II2 – 22 ученика, средња оцена износи 4,54, а проценат пролазности је 95,46 %,сви 
имају примерно владање. Један ученик је неоцењен звог великог броја изостанака. 
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III1- 20 ученика, средња оцена износи 4,44, а проценат пролазности је 100%, сви 
имају примерно владање, један ученик похађа по ИОП-1 
 
III2 – 18 ученика, средња оцена износи 4,54, а проценат пролазности је 100%, сви 
имају примерно владање. 
 
III3 – 16 ученика, средња оцена износи 4,44, а проценат пролазности је 100%, сви 
имају примеро владање, једна ученица похађа по ИОП-2 
 
IV1 – 27 ученика, средња оцена износи 4,24, проценат пролазности је 100%, сви 
имају примерно владање, једна ученица похађа по ИОП-2 
 
IV2 – 24 ученика, средња оцена је 4,24, провенат пролазности је 100%, сви имају 
примерно владање, два ученика похађају по ИОП-2 
 
УКУПНО УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА: 197 
СРЕДЊА ОЦЕНА ОД ДРУГОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА: 4,36 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂАЈУ ПО ИОП-2 : 4 УЧЕНИКА 
БРОЈ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА : 0 
 
 
 
V1 – 25 ученика, средња оцена износи 4,36, а проценат пролазности је 96%, један 
ученик је неоцењен из два наставна предмета, двојици ученика је изречена васпитна 
мера Опомена, остали имају примерно владање.Један ученик похађа по ИОП-1. 
 
V2 – 26 ученика, средња оцена износи 4,23, а проценат пролазности је 92,31%, два 
ученика имају по једну недовољну оцену из математике. Двојици ученика је изречена 
васпитна мера Опомена, остали имајупримерно влдање. 
 
VI1- 23 ученика, средња оцена износи 3,69, један ученик је неоцењен. Четворо 
ученика је изречена васпитна мера Опомена, а једном ученику Укор одељењског 
већа, због неоправданих изостанака, три ученика имају недоцољне оцене из српсог 
језика, математике и немачког језика. 
 
VI2- 20 ученика, средња оцена изнпси 4,03, а проценат пролазности је 100%, једном 
ученику је изречена васпитно-дисциплинска мера Укор одељењског већа због насиља 
другог нивоа. 
 
VII1- 22 ученика, средња оцена износи 3,50, а проценат пролазности је 77,27%, три 
ученика имају неодовољне оцене из хемије, а два ученика су неоцењена из појединих 
наставних предмета због изостанака, једној ученици је изречена васпитна мера 
Опомена, четворо Укор одељењског старешине, једном ученику Укор одељењског 
већа, аједном укор директора (последње две мере, након спроведеног васпитно-
дисциплинског поступка) 
 
VII2 – 20 ученика, средња оцена износи 4,03, а проценат пролазности је 85%,двоје 
ученика имају по једну неодовљну оцену из математике и хемије, а један ученик је 
неоцењен због великог броја изостанака због болести, једном ученику је изречена 
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Опомена, троје Укор одељењског старешине, а једном ученику Укор одељењског 
већа због континуираног кршења правила понашања школе. 
 
VII3 – 21 ученик, средња оцена одељења износи 3,52, апорценат пролазности је 
80,95%, троје ученика има недовољне оцене из математике, немачког језика, физике 
и српског језика, четворо ученика има Укор одељењског старешине, а један ученик 
Укор одељењског већа. 
 
VIII1- 21 ученик, средња оцена одељења изноаи 3,61, а проценат пролазности је 
80,95%, три ученика имају недовољне оцене из хемије, а један ученик је неоцењен из 
појединих наставних предмета. Двојици ученика је изречена Опомена, једној 
ученици Укор од. старешине, а једном ученику Укор одељењског већа због 
континуираног кршења правила понашања школе. 
 
VIII2 –18 ученика, средња оцена износи 3,80, а проценат пролазности је 88,89%, 
једна ученица има недовољан успех из математике, а две ученице су неоцењене из 
појединих наставних предмета због изостанака, изречено је три Укора одељењског 
старешине 
 
VIII3 – 18 ученика, средња оцена износи 4,33, а проценат пролазности је 94.44%, 
једна ученица има недовољну оцену из математике. Сви имају примерно владање. 
 
УКУПНО УЧЕНИКА ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА: 214 
СРЕДЊА ОЦЕНА ОД ДРУГОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА: 3,91 
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂАЈУ ПО ИОП: 2 ученика по ИОП-1, 4 по ИОП-2 и 2 
по ИОП-3 
 
БРОЈ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА : Опомена- 12 
         Укор од. старешине:15 
        Укор одељењског већа: 6 
        Укор директора:1 
 
 
 
Анализу сачинила: 
 
 
 
 
Виолета Пивнички, школски психолог 
 
Србобран, 21.12.2018. 
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АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 
КВАРТАЛА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 
I1 – Наташа Жикић 
 
25 ученика, сви напредују у складу са својим могућностима, сви имају примерно 
владање, једна ученица веома нередовно похађа нставу што је пријављено ЦСР. 
I2 – Милица Марић 
 
24 ученика, 5 ученика спорије напредује и имају велики број изостанака, о чему је 
такођње обавештен ЦСР, владање је примерно 
II1 – Љубица Попглигорин 
 
21 ученик, нема недовољних оцена, сви имају примерно владање 
II2 – Јулка Миросављевић  
 
23 ученика, нема недовољних оцена, сви имају примерно владање, два ученика 
похађају по индивидуализацији, један од њих нередовно похађа, о чему је обавештен 
ЦСР 
III1 – Снежана Џамбас 
 
20 ученика, један ученик похађа по ИОП2, један ученик је упућен на ИРК, а један 
ради по индивидуализацији, нема недовољних оцена и владање је примерно. 
 
III2 – Снежана Остојић 
18 ученика, нема недовољних оцена, два ученика су упућена на ИРК, а два ученика 
раде по индивидуализацији, владање је примерно. 
 
III3 – Весна Тодоровић 
16 ученика, један ученик похађа по ИОП2, један ученик је упућен на ИРК, нема 
недовољних оцена, а владање је примерно 

 
IV1 – Весна Крстић 
27 ученика, једна ученица похађа по ИОП2, нема недовољних оцена, једном ученику 
је изречен УОС 
 
IV2 – Александра Лазћ 
24 ученика, два ученика похађају по ИОП2, нема негативних оцена и сви имају 
примерно владање. 
 
УКУПНО ОД ПРВОГ ДО ПЕТОГ РАЗРЕДА ЈЕ 177 УЧЕНИКА, НЕМА 
НЕГАТИВНИХ ОЦЕНА, ИЗРЕЧЕН ЈЕ ЈЕДАН УОС, ЧЕТИРИ УЧЕНИКА 
ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ПО ИОП2 
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V1 – Милана Дашић 
25 ученика, једанн ученик похађа по ИОП1, 4 ученика имају недовољне оцене, а 
укупно је 5 негативних оцена. Двојици ученика је изречене УОС, а једном ученику 
Опомена. 
 
V2 – Ружица Милић 
26 ученика, 3 ученика имају недовољне оцене, а укупан број негативних оцена је 4. 
Једном ученику је изречен УОС, а двоје ученика Опомена. 
 
VI1 – Софија Бачак 
23 ученика, 6 ученика има недовољне оцене чији је укупан број 14. Један ученик 
веома нередовно похађа о чему је обавештен ЦСР, њему је због изостанака изречен 
УОВ, а једном ученику Опомена. 
 
VI2 – Милица Лукић 
20 ученика, 5 ученикиа има недовољне оцене, укупан број је 10. Једном ученику је 
након васпитно-дисциплинског поступка изречен Укор директора. 
 
VII1 – Драгана Чокић 
22 ученика, 9 ученика има недовољне оцене чији је укупан број 23. Петоро ученика 
је изречен УОВ, а један УД, након одржаног в-д поступка. 
 
VII2 – Жељко Васић 
20 ученика, 7 ученика имају негативне оцене, а укупан број је 24. Четворо ученика 
имају УОС, једанн ученик УД због изостанака и предстоји в-д. поступак. 
 
VII3 – Милена Вукићевић 
21 ученик, 7ученика има недовољне оцене. Једном ученику је изречен УОВ због 
изостанака. 
 
VIII1 – Слободан Ракић 
21 ученик, 12 ученика има недовољне оцене чијих је укупам број 34. Један ученик 
има УД након в-д поступка, 2 УОС, а троје Опомену. 
 
VIII2 – Тамара Филипендин 
18 ученика, једна ученица непохађа наставу у другом полугодишту, о чему је 
обавештен ЦСР, 5 ученика има негативне оцене, укупно је 14 недовољних оцена. 
Изречена су 2 УОВ због неоправданих изостанака. 
 
VIII3 – Аријана Војкић 
18 ученика, 3 ученика има укупно 8 недовољних оцена, владање је примерно. 
 
УКУПНО ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ЈЕ 214 УЧЕНИКА, 61 УЧЕНИК ИМА 
НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ, УКУПНО ЈЕ 161 НЕДОВОНА ОЦЕНА. 
ИЗРЕЧЕНО ЈЕ 7 ОПОМЕНА, 10 УОС, 10 УОВ И 4 УД. 
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БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂАЈУ ПО ИОП: 
ИОП1- 2 
ИОП2- 3 
ИОП3 – 2 
 
ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 
К1 – ЈОВАНА ЈОВИЧИЋ 
4 ученника, сви имају примерно владање, нема негативних оцена 
К2 – СИНИША ФЕХЕР 
6 ученика, нема негативних оцена, три ученика имају УОВ 
К3 – ТЕОДОРА ДЕЛИЋ 
5 ученика, сви су позитивно оцењени и имају примерно владање 
УКУПНО ЈЕ 15 УЧЕНИКА, СВИ ИМАЈУ ПОЗИТИВНЕ ОЦЕНЕ, СВИ ПОХАЂАЈУ 
ПО ИОП2, ИЗРЕЧЕНА СУ 2 УОВ 
 
 
УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ КВАРТАЛА ШКОЛСКЕ 
2018/2019. ГОДИНЕ ЈЕ 433. 
 
У Србобрану,       Анализу сачинила: 
26.03.2019.       Виолета Пивнички 
        школски психолог 
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АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 
НАСТАВНЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 
VIII 1 – одељењски старешина Слободан Ракић 
 
21 ученик, сви ученици су позитивно оцењени, просечна оцена одељења износи 3,62 
Укупно је троје одличних, осморо врло добрих, деветоро добрих и један ученик са 
довољним оштим успехом. Два ученика завршавају основно образовање уз примену 
ИОП2 и као таквом ће му бити потребно прилагођавање и на завршном испиту. 
Ученица Савановић Јелена својим успехом и додатним критеријумима је кандидат за 
Вукову диплому и Ученика генерације. 
Васпитно - дисциплинске мере: 
Троје ученика има добро владање и Укор одељењског већа, а једна ученица врло 
добро владање и Укор одељењског старешине, сви због неоправданих изостанака. 
Једном ученику је након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка изречена 
мера Укор дирекора и оцена из владања довољан, са којом и завршава наставну 
годину.Остали ученици имају примерно владање. 
 
VIII 2 – одељењски старешина Тамара Филипендин 
17 ученика, сви ученици су позитивно оцењени, а просечна оцена одељења износи 
3,79 
Укупно је четворо одличних, седморо врло добрих и троје ученика са добрим 
општим успехом. 
Ученик Борјан Шмит својим успехом и додатним критеријумима је кандидат за 
Вукову диплому и Ученика генерације. 
Двома ученицима је изречена мера Укор одељењског већа и оцена из владања добар, 
због неоправданих изостанака, остали ученици имају примерно владање. 
 
VIII 3 – одељењски старешина Аријана Војкић 
18 ученика, сви ученици су позитивно оцењени, а просечна оцена одељења износи 
4,36. 
Једанаест ученика је одлично, четворо врло добро, а двоје ученика има добар ошти 
успех. 
 
Следећи ученици су својим општим успехом и додатним критеријумима кандидати 
за вукову диплому и ученика генерације: 
1. Ерцег Сташа 
2. Јосифљевић Јелена 
3. Банковић Марија 
4. Пивнички Срна 
5. Станојевић Никола 
 
Једна ученица завршава основно образовање уз примену ИОП2 и као таквом ће му 
бити потребно прилагођавање и на завршном испиту. 
Једној ученици је изречена васпитна мера Опомена због неоправданих изостанака, 
али и даље има оцену примерно из владања. Остали ученици такође имају примерно 
владање 
 
ОСМИ РАЗРЕД УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ПО СПЕЦИЈАЛНОМ 
НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ 
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Двоје ученика је завршило осми разред, обоје су позитивно оцењени, просечна оцена 
им износи 3,80. Обоје завршавају основну школу по ИОП2 у специјалној настави и 
на завршном испиту ће им бити потребно прилагођавање. Оба ученика имају 
примерно владање. 
 
Укупан број ученика који су завршили осми разред у школској 2018/2019. години – 
56 
Просечна оцена ученика осмог разреда у редовној настави износи – 3,92 
Сви ученици су позитивно оцењени. Троје ученика из редовне наставе и двоје 
ученика из специјалне наставе завршиоло је осми разред уз примену ИОП2 
Укупан број изречених васпитних, односно васпитно-дисциплинских мера: 
Опомена – 1 
Укор одељењског старешине – 1 
Укор одељењског већа – 5 
Укор директора - 2 
У Србобрану, 31.05.2019.                 Анализу сачинила: 
        Виолета Пивнички 
        школски психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА  ОД ПРВОГ ДО СЕДМОГ 
РАЗРЕДА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ СРБОБРАН НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 

2018/2019.ГОДИНЕ 
 
I1 одељењски старешина Наташа Жикић 
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23 ученика, 22 ученика напредују у складу са својим могућностима, једна ученица не 
напредује, јер је непохађач, о чему је обавештаван ЦСР и школа је поднела кривичну 
пријаву против родитеља. Она је неоцењена, а због великог броја неоправданих 
часова владање је незадовољавајуће, преводи се у наредни разред у складу са 
законом.  
 
I2 одељењски старешина Милица Марић 
25 ученика, сви ученици напредују својим темпом, сви имају примерно владање. 
Једна ученица није оцењена у првом полугодишту, јер није похађала наставу у 
тадашњем месту боравка, од када се вратила у нашу школу похађала је редовно и 
оцењена је у другом полугодишту. 
 
II1 одељењски старешина Љубица Попглигорин 
21 ученик, од тога је 7 одличних, 8 врло добрих и 6 добрих ученика, просечна оцена 
одељења износи 4,06, проценат пролазности је 100% и сви имају примерно владање. 
 
II2 одељењски старешина Јулка Миросављевић 
23 ученика, од тога је 17 одличних, двоје врло добрих и три дбра ученика, а 1 ученик 
је неоцењен из наведених разлога као и ученица првог разреда (деца су из исте 
породице), самим тим владање је незадовољавајуће због великог броја неоправданих 
часова,преводи се у наредни разред, у складу са законом, остали ученици имају 
примерно владање. Средња оцена износи 4,39, а проценат пролазности је 100% 
 
III1 одељењски старешина Снежана Џамбас 
20 ученика, од тога 9 одличних, 10 врло добрих и 1 добар ученик, средња оцена 
износи 4,46, а проценат пролазности је 100%.Сви ученици имају примерно владање. 
Два ученика похађају наставу по ИОП2 
 
III2 одељењски старешина Снежана Остојић 
18 ученика, од тога 13 одличних, 4 врло добра и 1 добар, средња оцена одељења 
износи 4,56, а проценат пролазности је 100%. Два ученика похађају по ИОП-2, а 
једна ученица по ИОП-3. Сви имају примерно владање. 
 
III3 одељењски старешина Весна Тодоровић 
16 ученика, од тога 9 одличних и 7 врло добрих, средња оцена износи 4,49, проценат 
пролазности је 100%, два ученика похађају по ИОП-2. Сви имају примерно владање. 
 
IV1 одељењски старешина Весна Крстић 
27 ученика, од тога 14 одличних, 6 врло добрих и 7 добрих ученика, средња оцена 
одељења износи 4,27, проценат пролазности је 100%. Сви имају примерно 
владање.Један ученик похађа по ИОП-2 
 
IV2 одељењски старешина Александра Лазић 
24 ученика, од тога 14 одличних, 6 врло добрих, 7 добрих, средња оцена износи 4,29, 
проценат пролазности је 100%, сви имају примерно владање.Два ученика похађају по 
ИОП-2 
 
Укупан број ученика од првог до четвртог разреда 197 
Средња оцена ученика од другог до четвртог разреда 4,36 
Број ученика који похађају по ИОП 9 ученика ИОП2, 1 ученик ИОП3 
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Васпитно-дисциплинске мере 2 Укора наставничког већа 
 
V1 одељењски старешина Милана Дашић 
25 ученика, од тога 14 одличних, 7 врло добрих, 3 добра и 1 ученик довољан, средња 
оцена одељења износи 4,32, проценат пролазности је 100%, 24 ученика има примерно 
владање, а један ученик Укор директора, након спроведеног в-д поступка. Један 
ученик похађа наставу по ИОП-2 
 
V2 одељењски старешина Ружица Милић 
26 ученика, од тога 12 одличних, 10 врло добрих, 4 добра, средња оцена износи 4,22, 
проценат пролазности је 100%. Једном ученику је изречен Укор одељењског 
старешине, остали имају примерно владање. 
 
VI1 одељењски старешина Софија Бачак 
23 ученика, од тога 6 одличних, 7 врло добрих, 9 деобрих и 1 ученик је неоцењен 
због великог броја неоправданих изостанака, тако да ће бити упућен на понавање 6. 
разреда, а владање му је незадовољавајуће. Током године је о овоме редовно 
обавештаван ЦСР. Просечна оцена одељења износи 3,72, проценат пролазности је 
95,65%. Остали ученици имају примерно владање. 
 
VI2 одељењски старешина Милица Лукић 
20 ученика, од тога 10 одличних, 5 врло добрих и 5 добрих ученика, средња оцена 
одељења износи 4,09, а проценат пролазности је 100%. Једном ученику је изречен 
Укор одељењског већа. Остали ученици имају примерно владање. 
 
VII1 одељењски старешина Драгана Чокић 
22 ученика, од тога 4 одличних, 7 врло добрих, 9 добрих , 1 недовољан и упућује се 
на полгање поправних испита и 1 неоцењен, просечна оцена одељења износи 3,49. 5 
ученика има УОС, 2 ученика УОВ, 1 ученик УД и 4 ученика УНВ.Остали имају 
примерно владање.Два ученика похађају по ИОП1 
 
VII2 одељењски старешина Жељко Васић 
20 ученика, од тога 9 одличних, 3 врло добра, 6 добра и 2 неоцењена ученика. 
Средња оцена износи 4,06,  проценат пролазности је 90%. Једном ученику је изречен 
УНВ, 1 УОВ. 2 УОС, остали имају примерно владање. 
 
VII3 одељењски старешина Милена Вукићевић 
20 ученика, од тога 2 одлична, 9 врло добрих, 8 добрих и 1 ученик је недовољан и 
упућује се на полагање поправних испита.Средња оцена одељења износи 3,66, а 
проценат пролазности је 95%. Двоје ученика имају УОС, остали имају примерно 
владање. 
 
Укупан број ученика од петог до седмог разреда 156 
Средња оцена ученика од другог до седмог разреда 3,93 
Број ученика који похађају по ИОП 1 ученик по ИОП2 и 2 ученика по ИОП1 
Васпитно-дисциплинске мере 11 Укора одељењског старешине 
4 Укора одељењског већа 
2 Укора директора 
6 Укора наставничког већа 
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K1 одељењски старешина Јована Јовичић 
4 ученика, средња оцена одељења износи 4,32, а проценат пролазности је 100%Сви 
похађају по ИОП2, сви имају примерно владање 
 
K2 одељењски старешина Синиша Фехер 
6 ученика, средња оцена износи 4,39, проценат пролазности је 100%, двојици 
ученика је изречен УОВ, а једном ученику УД 
 
K3 одељењски старешина Теодора Делић 
3 ученика седмог разреда, просечна оцена износи 4,50, проценат пролазности је 
100%, једном ученику је изречена васпитна мера Опомена, сви имају примерно 
владање. 
Укупно од другог до седмог разреда специјалних одељења : 13 ученика 
Средња оцена : 4,40 
Васпитно-дисциплинске мере :1 Опомена, 2 Укора одељењског већа и 1 Укор 
директора 
 
 УКУПНО УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО СЕДМОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 
НАСТАВНЕ ГОДИНЕ: 366, ОД ТОГА ЋЕ ДВА БИТИ ПРЕВЕДЕНО У НАРЕДНИ 
РАЗРЕД, ДВА ЈЕ УПУЋЕНО НА ПОЛАГАЊЕЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА У 
ВАГУСТУ 2019, А 4 ЈЕ УПУЋЕНО НА ПОНАВЉАЊЕ РАЗРЕДА. 
 
 
У Србобрану, 24.06.2019.     Анализу сачинила: 
        Виолета Пивнички 
        школски психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА  ОД ПРВОГ ДО СЕДМОГ 
РАЗРЕДА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ СРБОБРАН НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2018/2019.ГОДИНЕ 
 

 
У августовском року за поправне испите две ученице седмог разреда положиле су 
испите из математике, енглеског језика, српског језика и хемије, тако да је дошло до 
поромене просечне оцене одељења у односу на крај наставне године у јуну 2019. 
године. 
 
Просечна оцена одељења VII 1  на крају школске  износи 3,50 ,а у одељењу VII3 3,66 
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На крају школске 2018/2019. године средња оцена на нивоу школе 
износи 3,67 
 
У Србобрану,      Виолета Пивнички 
31.08.2019.      школски психолог 
 
 
 
 
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ 
 
 

Неминовна појава која је саставни део наставног процеса је ученичко 
изостајање са наставе. У школи се уредно води евиденција о присуству (односно не 
присуству) ученика часовима наставе и ваннаставних активности. Правдање 
изостанака са часова је у складу са прописима за основну школу.  
У исказивању података о редовности похађања наставе, узимају се у обзир часови 
који јесу ученикова обавеза (часови наставе- редовни, обавезни изборни и изборни 
предмети и час одељењског старешине), док се остали изостанци статистички не 
обрађују, јер су део програма који за ученике није обавезан. 
 
Са ученицима који су током године неоправдано изостајали одељењске страешине и 
психолог обављали су појачани васпитни рад,а током претходне године смо имали и 
сарадљу са Центром за социјални рад у вези са наведеним проблемом. Те смо 
поступали у складу са законом. 
 
Број изостанака ученика по одељењима налази се у ес дневницима образовно-
васпитног рада, а анализирани су на седницама одељењских већа 
квартално.Појединим ученицима су смањене закључне оцене из владања због 
неоправданих изостанака, а у складу са Законом. 
 
 
 
 
 
СТРУЧНИ ОРГАНИ  
 
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
  
 Током школске 2018/2019. године Наставничко веће је реализовало 8 седница, 
на којима су одвијане следеће активности: 

- Реализација уписа ученика у први разред 
- Предлози за извршиоце програма рада 
- Одређивање координатора и чланства у стручним тимовима и активима  
- Разматрање Извештаја о раду школе за протеклу школску годину  
- Разматрање Годишњег програма рада школе за наступајућу школску  
годину 
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- Усвајање Календара рада 
- Увођење електронског дневника о-в рада 
- Анализа  успеха и владања ученика за класификационе периоде; 
- Анализа  успеха и владања ученика на крају првог полугодишта,  
- Анализа  успеха и владања ученика ученика на крају наставне и школске 
године 
- Избор Ученика генерације 
- Разматрања текућих питања битних за школских живот, током године 
 
*Записници са одржаних седница редовно се воде у свесци записника 
Наставничког већа, а записничари су Снежана Џамбас и Марина Чаленић 
 

 
 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 
 Педагошки колегијум је одржао четири састанка. Активности које су 
реализоване односиле су се на организационе послове – разматрање предлога и 
усвајање ИОП-а, утврђивање састава тимова за додатну подршку ученицима, 
праћење напредовања ученика школе, праћење реализације активности тимова и 
актива, праћење реализације новог Школског програма и остали послови. 
 
 
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
 
 
Одељењска већа су реализовала планиране активности у току оба полугодишта, а оно 
што је заједничко за сва одељењска већа су следеће активности:  
- Утврђивање планова рада у редовној, допунској, додатној настави и слободним 
активностима. 
- Набавка уџбеника за рад наставника, неопходног прибора, приручника, збирки, 
вежби... 
- Упознавање са бројним стањем (променама) у одељењу 
- Договор о одржавању родитељских састанака и пријема родитеља 
-Прикупљање података о ученицима, вођење педагошке документације и 
ученичких портфолија (континуирано до краја наставне  - школске године). 
-Идентификација ученика који слабије напредују у раду и утврђивање мера за 
побољшање успеха. 
- Идентификација надарених ученика и утврђивање мера за њихову афирмацију. 
- планирање активности поводом  Дечије недеље, 
- Планирање и реализација сарадње са родитељима, 
- анализа рада ученика на новим  наставним предметима, 
- анализа успеха и дисциплине на крају првог квартала, 
- евалуација ИОП-а 
-Организовање родитељског састанка поводом квартала.  
-Активности поводом Дана школе 
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта. 
- Евалуација ИОП-а 
- Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, слободних активности, 
секција и других активности ученика у току зимског распуста 
-Организовање родитељског састанка поводом полугодишта. 
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- Организовање прославе Нове године, Светог Саве, Међународног дана жена, дана 
планете Земље, Светског дана заштите животне средине 
-Идентификација ученика који слабије напредују у раду и утврђивање мера за 
побољшање успеха. 
- Идентификација надарених ученика и утврђивање мера за њихову афирмацију. 
 
Део активности одељењских већа које садржи Годишњи план рада реализоване су 
на седницама којих је било шест током школске године. 
Наставници који раде у одељењима за ученике са сметњама у развоју од првог до 
осмог разреда чине једно одељењско веће.  
 
ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ 
 
 Током протекле шкослке године школски психолог је обављао селдеће послове и 
активности: 
 

- Рад са ученицима- индивидуално саветодавни рад са ученицима са 
тешкоћама у учењеу, са емотивним, социјалним, мотиванционим, 
породичним тешкоћама и сл. 

- Рад са родитељима - индивидуални саветодавни рад и консултације 
- Рад са наставницима - индивидуални саветодавни рад и консултације 
- Праћење реализације и евалуација ИОП  
- Посета часовима ( у сарадњи са директором школе) 
- Учешће у реализацији прогама светог Саве 
- Учешће у раду стручних органа школе, актива и тимова 
- Посета часовима ( у сарадњи са директором школе) 
- Реализација Трибине за родитеље ученика осмог разреда „Улога родитеља у 

професионалној оријентацији ученика“ 
- Тестирање ученика осмог разреда у оквиру професионалне оријентације 
- Професионална оријентација - индивидуално саветодавни рад са сваким 

учеником осмог разрда, након анализе тестова и израде профила 
- Професионална оријентација – реализација радионица и предавања, 

организација посета средњих школа 
- Рализација уписа ученика у први разред ОШ 
- Учешће у раду стручних органа школе, актива и тимова 
- Анализа успеха и дисциплине ученика након првог,трећег квартала као и 

првог полугодишта, краја наставне и краја школске године и презентација 
на Наставничком већу 
-Индивидуално стручно усавршавање 
-Вођење документације о раду 
-Индивидуално стручно усавршавање у установи и ван ње 
- Сарадња са свим релевантним институцијама и организацијама локалне 
средине 
 

 
БИБЛИОТЕКАР 
 
Васпитно-образовна делатност школске библиотеке је пре свега систематско и 
организовано упознавање ученика са свим врстама библиотечко информационе 
грађе и њихово оспособљавање за самостално коришћење извора информација. 
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Корисници библиотеке су сви ученици, професори, запослени и остали сарадници 
школе. 
 
У току школске 2018/2019. године, библиотека је била релативно добро посећена. 
Просечно 15 ученика дневно посети библиотеку, узимајући и враћајући књиге. 
Много је деце која се не задржавају само на обавезној лектири већ своја 
интересовања задовољавају и читањем савремене белетристике. 
 
Књижни фонд се обнављао и допуњавао у складу са потребама и могућностима 
школе.  
Генерално гледајући, библиотека је добро снабдевена и задовољава у потпуности 
захтеве школског програма. 
 
Ове школске године допуњен је књижни фонд домаће лектире узраста од 5. до 8. 
разреда, фонд белетристике за децу актуелним насловима, као и фонд дечијих 
енциклопедија. 
 
Рад у библиотеци се одвија уз сталну сарадњу и консултације са предметним 
наставницима. 
 
Библиотека излази у сусрет ученицима и наставницима расположивим 
библиотечким фондом приликом сваке припреме културних манифестација ( Дан 
школе, Школска слава - Свети Сава, секције и остале). 
 
Ученици првих разреда посетили су библиотеку прве недеље шкоске године и 
упознали се са радом и кућним редом исте од стране библиотекара. 
 
Реализација плана : 
Образовно- васпитна делатност 
Планирала сам активности у раду са ученицима ; ученици су упознати са радом  
библиотеке и врстама библиотечке грађе; пружала сам помоћ ученицима при  
избору књига, часописа, енциклопедија ; подстицала интересовања ученика  
за читање књига ; препоручивала актуелне наслове за децу ; oбележавали смо 
важне дане , догађаје и годишњице ( Дан школе, Дан књиге, Дечија недеља ... ). 
 
Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 
Информисала сам предметне наставнике о набавци уџбеника и приручника за  
поједине предмете; присуствовала сам седницама Наставничког већа; укључена 
сам у рад Тима за преглед школске документације, као и рад Тима за стручно 
усавршавање наставника и стручних сарадника. 
 
Библиотечко-информациона делатност 
Планирала сам рад током године ; уређивала простор библиотеке; сређивала  
књиге и ознаке на полицама; водила статистику коришћења фонда (месечну  
и годишњу ); остваривала стручне послове ( инвентарисала поклоњене и купљене 
књиге ). 
 
Културна и јавна делатност 
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Организовали смо разне свечаности,; сарађивали са Домом културе; организовали 
одлазак ученика у позориште и биоскоп,на манифестације које је организовала 
локалнна самоуправа, организовали изложбе дечијих радова у холу школе, 
прикупљали литерарне и ликовне радове које смо слали на различите конкурсе и 
сл. 
 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
Сви запослени у школи, изузимајући помоћно особље, стручно су се усавршавали 
током претходне школске године. Стручно усавршавање је обухватало 
индивидуално стручно усавршавање, као и усавршавање у установи и ван ње. 
Докази са стручних усавршавања, односно сертификати, налазе се у документацији 
код секретара школе, у портфолијима сваког појединог запосленог. Сви наставници 
и стручни сарадник сачињавају извештаје о свом стручном усавршавању на крају 
првог полугодишта и на крају школске године. Извештаје прикупља Тим за 
стручно усавршавање и израђује полугодишњи и годишњи извештај који се уваја 
на Школском одбору.Ове школске године наставни кадар и школски психолог 
сачинили су извештаје и о усавршавању у претходном петогодишњем циклусу, с 
обзиром да од наредне школске године започиње нови сиклус. Извештаји се налазе 
код секретара школе. 
 
Извештаје о стручном усавршавању запослених сачионио је Тим за стручно 
усавршавање заполсених на крају првог полугодишта и на крају шкослке 
године и прилог су овом извештају. 
 
 
 
 
 
 
СТРУЧНА ВЕЋА, СТРУЧНИ АКТИВИ  И ТИМОВИ 
   
СТРУЧНА ВЕЋА 
 

Један од облика стручног усавршавања наставника реализује се и кроз рад 
стручних већа у школи, као и на нивоу општине. Реализован јер рад већа за 
разредну наставу, као и више стручних већа за области предмета, а чине их 
наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.  

 
Основна концепција рада стручних већа је укључивање сваког наставника у 

теоретски и практични рад из његове уже специјалности.  Стручна већа су на 
почетку школске године у фази планирања наставног рада имплементирали 
образовне стандарде по наставним предметима и разредима. Сва већа ће сачинити 
своје планове и програме за ову школску годину. О раду стручних већа води се 
одговарајућа документација. За рад стручних већа одговорни су председници. 

 
 
У школи су радила следећа стручна већа: 
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Стручно веће 
Стручно веће за разредну наставу 
 
Стручно веће за математику 
 
Стручно веће за српски језик 
 
Стручно веће  за страни језик 
 
Стручно веће за биологију,физику и хемију 
 
Стручно веће за техничко и информатичко образовање, технику и 
технологију и информатику и рачунарство. 
Стручно веће за историју и географију 
 
Стручно веће за музичку и ликовну  културу 
Стручно веће за физичко васпитање 
Стручно веће за рад са ученицима са сметњама у развоју  
 
 
Извештаји  о реализованим састанцима и активностима појединих стручних 
већа налазе се у прилогу овог извештаја. 
 
 
 
 
 
 
СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ 
 

У школи су формирани и стручни активи и стручни тимови у складу са Законом 
и Статутом, као и потребама школе, а циљ је да се реализација образовно-
васпитног процеса и свеукупног живота и рада школе унапређује и обезбеђује 
квалитет у свим облицима рада. 

 
Активи и тимови су на почетку школске године планирали рад специфичан за 

тај тим или актив. Поред наставника и стручних сараднике чланови тима су и 
родитељи које је делегирао Савет родитеља и ученици које је предложио Ученички 
парламент. Активи и тимови су реализовали различите активности и одржали су 
најмање по два састанка у сваком полугодишту. 
 
 
 
У школи су радили следећи стручни активи и тимови: 
 
Стручни активи и тимови 
Стручни актив за школско развојно планирање 
 
Стручни актив за развој школског програма 
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Стручни тим за самовредновање и вредновање рада школе 
 
Стручни тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља  
злостављања и занемаривања 
Стручни тим за инклузивно образовање 
 
 

Тим за професионалну оријентацију ученика 

Тим за ученичке излете, екскурзије и наставу у природи 

Тим за здравствену заштиту ученика у школи 

Тим за социјалну заштиту ученика у школи 

Тим за заштиту животне средине 

Тим за вођење Летописа и представљање рада школе 

Тим за организовање школског спорта и школских активности 

Тим  за културну активност  школе 

Tим за преглед школске евиденције 

Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника 

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво 

 
 
 
Извештаји  о реализованим састанцима и активностима појединих стручних 
тимова и актива налазе се у прилогу овог извештаја. 
 
 
 
САВЕТ РОДИТЕЉА 
 
 
У току школске 2018/2019. године Савет родитеља је одржао три седнице на којима 
су разматране следеће тачке: 
 
- Конституисање Савета родитеља 
- Избор чланова из савета родитеља у активе и тимове за шк.2018/2019. годину 
- Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика у шк.2107/2018. години 
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- Разматрање Извештаја о раду школе за шк.2017/8 годину, Годишњег плана рада за 
шк.2018/2019 - Избор два члана Савета родитеља за Општински савет родитеља 
- Разматарање предлога уџбеника за наредну школску годину, на основу исмених 
образложења предметних наставника, односно стручних већа за наставне предмете 
- Избор једног представника за рад комисије за избор ученика генерације 
-  Избор родитеља посматрача за Завршни испит у основном образовању 2019. 
 
 
 
ШКОЛСКИ ОДБОР 
 
У току школске године Школски одбор је одржао   седнице, на којима је разматрао и 
усвајао следећа питања: 

- Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2017/2018. 
- Усвајање годишњег плана рада за шк.2018/2019.  
- Усвајање Извештаја о раду директора школе. 
- Усвајање Извештаја о индивидуалном стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника у првом и другом полугодишту школске 2018/2019. 
- Именовање нових чланова Школског одбора 
- Доношење Финансијског плана за 2019. 
- Доношење Плана јавних набавки за 2019.годину 
- Усвајање Извештаја о финансијском пословању – годишњем обрачуну школе  

у 2018.години 
 
 
 
 
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 
Током школске године Ученички парламент је реализовао низ активности из свог 
домена, давао је предлоге и сугестије за обогаћивање и оплемењивање школског 
живота, учествовао у раду стручних актива и тимова, органиозаво низ активности 
као што су обележавање важних датума, ученичке журке, хуманитарен акције и 
слично. 
 
 Извештај о активностима Ученичког парламента налази се у прилогу овог 
Годишњег извештаја, а сачинила га је координатор Ружица Милић, наставник 
географије. 
 
 
 

  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

 
У оквиру школе ученици и чланови колектива се информишу о резултатима рада 
ученика преко Књиге обавештења о успесима ученика и  зидних новина, као и на 
школском сајту чија јеинтерент адреса http://www.osvuksrbobran.edu.rs/ 

 
            Ван домена школе школски маркетинг се обавља активном сарадњом са 
институцијама друштвене средине и наступима појединих представника школе на 
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локалној радио станици и периодично, текстовима на локалним интернет 
сајтовима. 
  
 
 
ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
 
 

У оквиру школе радиле су четири спортске секције: фудбалска за дечаке и 
девојчице, одбојкашка и кошаркашка. Тридесет ученика укључено је у рад 
фудбалске секције, двадесет ученица у рад одбојкашке секције, десет ученика је у 
кошаркашком и десет ученица у фудбалском тиму школе. 

 
Спортски тимови школе учествовали су на турнирима и спортским 

сусретима поводом Дечије недеље, Дана ослобођења Србобрана и Дана школе, а 
ученици су се такмичели у фудбалу, кошарци и одбојци, о чему је наведено у делу 
Ученичка такмичења. Сви ученици школе учествовали су у уличним тркама 
поводом Дана ослобођења Србобрана, као и на традицоналном кросу РТС. 
Поводом Светског дана мобилности, ученици и наставници наше школе 
прикључили су се акцији локалне самоуправе - излета бициклима на оближњу 
Бељанску бару. 

 
• Извештаји о спортским такмичењима налазе се у прилогу овог 

извештаја 
 
 
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ  
 

Сарадња са родитељима се одвија путем одељенских родитељских 
састанака, разредних одељенских састанака и индивидуалних разговора са 
родитељима, као и реализацијом отворених врата школе, који  се одвијају једном 
месечно. Одељенске старешине су сачинили план и програм одељенских 
родитељских  састанака, који  се налази у прилогу Дневника рада. Израђен је 
распоред отвореног дана школе за ову годину, а ученици и родитељи су упознати 
како са терминима, тако и са кодексом понашања за отворени дан, јер је то новина 
у школској пракси. 

У току школске године сваки одељењски старешина је одржао по пет 
родитељских састанака. Индивидуалне посете родитеља су се одвијале  током дана 
за родитеље, као и у  дану отворених врата школе. Такође, родитељи су упознати са 
Правилником  о васпитно-дисциплинској одговорности, као и правом на приговор 
и жалбу на оцену. 

На првом родитељском састанку родитељи су изабрали представника 
родитеља за члана Савета родитеља. 

 
    У школској 2018/2019. години реализоване су три трибине за родитеље чији је 
циљ био допринос бољој информисаности родитеља о животу и раду њихове деце у 
школи, као и упознавање родитеља са одређеним проблемима и изазовима које 
деца могу имати током школовања.  
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Одржане трибине за родитеље 
 

Тема Реализатори Време реализације 
„Првак у породици“ 
 

Психолог Септембар 2018. год. 

„Прелазак са разредне на 
предметну наставу“ 

Психолог Септембар 2018. год. 

„Улога родитеља у 
професионалној 
оријентацији ученика“ 

Психолог Фебруар 2019. год. 

„Злоупотреба 
психоактивних 
супстанци“ 

Тим стручњака ангажован 
од стране локалне 
самоуправе 

Мај 2019. год. 

 
 
Такође у школи функционише Савет родитеља као саветодавни орган, а чине га по 
један представник родитеља из сваког одељења и један из одељења за децу са 
посебним потребама. Избор  родитеља за члана савета извршен је на првом 
родитељском састанку у првој недељи септембра. 
 
На основу новог Закона о основама система образовања и васпитања у децембру 
2017. године формиран је Општински Савет родитеља чији су чланови представници 
Савета родитеља наше школе Далибор Станојевић и Жељко Шијачић, а директор 
школе је координатор овог савета. 
 
 
 
 

ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 
 

Годишњи програма рада школе за школску 2018/2019. годину реализован је 
без значајнијих одступања. 

Из наведеног извештаја, на основу релевантних података о раду и 
резултатима рада, произилазе предлози рада за наредну школску годину. Очекује 
се да сви просветни радници наше школе раде на индивидуалном професионалном 
усавршавању, те тиме унапређују образовно-васпитни рад и стручне компетенције. 
  
 

 
• Извештај о раду школе за шк.2018/2019. годину разматран је на седници 

Наставничког већа дана______________ године 

 
 
Председник Школског одбора:                    Директор школе: 
                          
       ( Александра Лазић )                                                                  ( Јулкица Поповић ) 
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ПРИЛОЗИ: 
 

У прилогу  Извештаја о раду школе за школску 2018/2019. године, налазе се 
: 

 
o Извештаји о реду стручних већа  
o Извештаји о раду стручних актива и тимова 
o Извештаји о реализованим часовима хора, додатне, допунске и 

припремне наставе 
o Извештаји о реализованим секцијама 
o Извештаји о реализованим такмичењима ученика 

 
 
Такође, саставни део Извештаја је школска документација и евиденција која 
је вођена током претходне године: 
 

- Матичне књиге; 
- Дневници образовно-васпитног рада и извештаји који се 

налазе у ес дневнику 
- Извештај о стручном усавршавању наставника за прво и 

друго полугодиште школске 2018/2019. 
- Записници и извештаји стручних органа, већа и тимова; 
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- Записници и извештаји  управних, руководећих и 
саветодавних органа; 

- Протоколи, анкете, скале процене; 
- Интерна документација (Свеске обавештења и сл.) 
- Продукти ученичких радова; 
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