Основна школа „2. октобар“ Зрењанин

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА ШКОЛЕ И РАДУ ШКОЛЕ ЗА
1.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ
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УВОД
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА
Почетак школске године означила је и пандемија корона вирисуом те је рад школе
усклађен поред свих законских и подзаконски документи, који се односе на рад у
образовању и са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно –
васпитног рад у основној школи у школској 2020/2021. години – број 601- 00-00027/1/202015 од 12.08.2020, Закључаком о усвајању Упутства о мерама заштите здравља ученика и
запослених за основне и средње школе (Закључак 08 - Број: 53-6306/2020-1 од
11.08.2020.).
1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ, ПРОСТОРНИ И КАДРОВСКИ УСЛОВИ
РАДА
ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ
Набавка наставних средстава, дидактичких материјала и опреме
Наставна средства и опреме
Десктоп рачунари
Беле магнетне табле
Дезинфекциона средства
Заштитне маске
Библиотечки фонд

Количина
7
2
30 лит.
400
25

Време набавке
Децембар 2020
Децембар 2020
Септембар - децембар 2020
Септембар – децембар 2020.
Децембар 2020

У оквиру пројекта „Заједници заједно“ одобрена су средства за опремање школе са
3 рачунара и комплет видео надзор за целу школу, у вредности од 805.000,00 динара.
Рад школске библиотеке
Библиотека у школској 2020/21. години због ангажовања библиотекара од 50%, рад
са ученицима и наставнацима организован је у три радна дана: уторак, среда и петак од
7,00 до 15,00 часова.Библиотечки фонд увећан за 25 књига у вредности од 10 000,00.
Рад школске кухиње
Храна се у школској кухињи припрема за ученике који користе улуге продуженог
боравка и то за текућу школску групу једна група од 19 ученика првог и другог разреда, и
састоји се од кетеринг доставе од Дома ученика „Ангелина Којић“ из Зрењанина. За
ученике свих разреда сервира се по набавци од пекаре „Златни клас сениор“ из Зрењанина,
у оквирном броју од око 190 ужина месечно.
Ученици обедују у просторијама продуженог боравка где се у изстој згради налази и
кухиња (од септембра текуће године).
Храну послужују сервирке Весна Цвејић и Слађана Каћунко
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2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ
У 1. полугодишту школске 2020/2021. године структура запослених представљена је
у табели
Запослених
радника
Директор
Наставник разредне
наставе
Наставник предметне
наставе
Стручни сарадник
Админинистративно
особље
Помоћно особље

ЗБИР

Стручнаспрема
Свега

I

II

III

IV

VI

1

Радни однос

VII

Одређено Неодређено
време
време

1

1

13

3

10

1

12

32

1

31

1

31

3
2

3
11
63

8
8

2
2

1
1

3

3

1

3
2

2

4

46

5

9
58

У школској 2020/2021. години наставу је започело укупно 64 лица по структури
стручне спреме као што је у горњој табели наведено.
Од укупног броја запослених 52 су особе женског пола, док је 11 особа мушког пола,
односно наставника мушког пола је 8 док је број женских особа у настави 37.
Наставници који раде у две и више школа је 20.
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

У оквиру стручног усавршавања:
- похађани су стручни скупови - промоција уџбеника у организацији издавачких кућа
„Клет“, „ Нови Логос“, Бигз“, „Вулкан“;
- похађани су вебинари и стручни скупови и трибине за унапређивање дигиталних и
других компетенција наставника:Конференција 10,000 Теацхерс дуринг Цлимате Wеек
НYЦ.
Вебинар „Г Суите“ (Гоогле цлассроом) – пречицама до успеха наставе на даљину,
Онлајн трибина о климатским променама „Куда (може да) иде овај свет“, Центар за
промоцију науке Вебинар „Г Суите (Гоогле цлассроом): ГСуите – израда ефикасних
тестова знања и упитника и Г Суите Меет“, Г Суите , израда ефикасних тестова знања и
упиника и Г Суите Меет, потпуна интеракција свих учесника наставног процеса, Типови
интеракција – наставник као медијатор комуникације, Qуивер – ИМО, Сциенцеон стаге
мреже – ИМО, „ Опоравак седме уметности“ ЕУ инфо центар, “ Да ли наша одећа
унштава планету?“ ЕУ инфо центар, “ Квалитет вадуха од европског до локалног нивоа“,
„Ајнштајнова загонетка“ ИМО, Сциенцеон стаге мреже – ИМО.
-Реализовани су угледни часови уз подршку дигиталне технологије
Извештај о стручном усавршавању представљен је на седници Наставничког већа.
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Образовно васпитни рад одвијао се према утврђеном школском календару и
донесеним изменама за школску 2020/2021. Школска година почела 01.09.2020. и 1.
Полугодиште (на основу измена календара) завршено је 18.12.2020., кад је започео и
зимски распуст за ученике и трајао до 18.1.2021. године. Реализована је једна радна субота
утврђене школским календаром 19.09.2020.
Подела ђачких књижица је обављена до 23.12.2020. године.
1.10. 2020. настава се изводила по распореду за понедељак, 3.11. по распореду за
петак.
Ритам рада школе
Према стручном упутству Министарства, а на основу Плана организације и
реализације наставе у циљу безбедности и заштите од корона вируса ученици од 1. до 8.
одељења су подељена у групе А и Б. Часови су реализовани у трајању од по 30 минута уз
посебан распоред звоњења за групе ученика нижих и виших разреда
АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ 1. ПОЛУГОДИШТА
ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ
Успех ученика на нивоу школе

111
161
272 154*
32
7
1.-4.
151
130
281
118
110
17
5.-8.
1.-8.
262
291
553
272
142
24
*ученици првог разреда оцењују се описно

1

-

13
13

10
23
33

4,70
4,21
4,45

ИОП2

2

ИОП1

3

Средењао
цена

4

Неоцењени

Укупно

дечака

девојчица

5

13
10
23

3
4
7

Владање ученика

264
267
531

3

13
13

-

Неоцењени

128
128

Добро
владање

Нерегули
-сани
изостанц
и

1381
280
1661

Врлодобро
владање

Неоправдани
изостанц
и

6080
3052
9132

Примерн
о
владање

Оправдани
изостанц
и

1.-4.
5.-8.
1.-8.

8
1
9
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4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА И ТИМОВА ШКОЛЕ
4.1

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Датум одржавања
1.
2.
3.
4.
14.9.2020.

5.

6.
7.

20.10.2020.

24.12.2020.

Садржаји
Редован Извештај директорке школе до септембра 2020.
године
Усвајање Извештаја о реализацији образовно васпитног
рада школе у школској 2019/20. години
Доношење Годишњег Плана рада ОШ „2.октобар“ за
школску 2020/21. годину
Доношење Плана усавршавања за школску 2020/21.
годину
Верификација избора представника родитеља за Савет
родитеља у локалној самоуправи Града Зрењанина за
текућу школску годину
Усвајање измене систематизације радних места
Доношење интерног акта о уређивању поступка јавне
набавке
Разно

8.
9.
1. Усклађивање финансијског плана за 2020. годину –
преусмеравање средстава унутар аналитичког плана
расхода (Решење од 24.6.2020.)
2. Усклађивање финансијског плана за 2020. годину –
преусмеравање средстава унутар аналитичког плана
расхода (Решење од 7.9.2020.)
3. Верификација коришћења сале за физичко мимо
редовне наставе

1. Измене и допуне Пословника о раду ШО
2. Преусмеравање средстава унутар аналитичког плана
расхода од 13.11.2020.
3. Преусмеравање средстава унутар аналитичког плана
расхода од 1.12.2020.
4. Усклађивање финансијског плана за 2020. годину
5. Доношење Правилника јавне набавке по новом Закону о
јавним набавкама
6. Разно
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља је током првог полугодишта школске 2020/2021. године одржао 3
састанка на којима се бавио пословима из своје надлежности.
Датум одржавања
1.
2.
3.
4.
5.
14.9.2020.
6.
7.
8.

05.11.2020.

Садржаји
Избор председника, заменика председника и записничара
Савета родитеља за школску 2020/21. годину
Разматрање Годишњег плана рада за школску
2020/21.годину
Разматрање Извештаја за школску 2019/20.годину
Избор представника родитеља за тимове
Избор представника родитеља у Савет родитеља у локалној
самоуправи за текућу школску годину
Упознавање са Извештајем о раду директора школе
Разматрање пристиглих понуда за осигурање ученика за
школску 2020/21.годину
Текућа питања (фотографисање ученика, исхрана ученика,
продужени боравак, др.)

1. Упознавање СР са Оперативним планом организације и
реализације образовно – васпитног рада школе
2. Упознавање са Правилником о оцењивању ученика у
основном образовању, с посебним освртом на члан 5, 11 и
12
3. Комбиновани модел рада и усклађеност са Стручним
упутством за организацију и реализацију образовно –
васпитног рада у основној школи за школску 2020/21.г.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Време
реализације

25.09.2020.

Садржаји
1. Предлог Оперативног плана организације и реализације
образовно – васпитног рада школе по посебном програму за
рад у условима пандемије Covid 19
2. Разно
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1. Предлог Оперативног плана организације и реализације
образовно – васпитног рада школе по посебном програму за
рад у условима пандемије Covid 19
2. Разно

26.10.2020.

1. Предлог Оперативног плана организације и реализације
образовно – васпитног рада школе по посебном програму за
рад у условима пандемије Covid 19
2. Разно

27.11.2020.

1. Извештај о СУ за период септембар – новембар 2020.
2. Извештај Тима за ИО
3. Извештај Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
4. Извештај САРП
5. Реализација Оперативног организације и реализације
образовно – васпитног рада школе
6. Разно

23.12.2020.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Наставничко веће је током првог полугодишта школске 2020/2021. године одржало
5 седница поштујући мере заштите, те су реализоване у школском дворишту и онлајн.
Датум одржавања

14.09.2020.

25.09.2020.

Садржаји
1. Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за школску
2019/2020 годину
- Извештај о завршном испиту
-Извештај о самовредновању
- Извештај о стручном усавршавању
- Извештај о инклузивном образовању
- Извештај о заштити ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
- Извештај о реализацији активности из Развојног плана школе за
школску 2019/2020. годину
- Извештај о ексукријама, посетама, школи у природи
2. Извештај о раду директора школе за школску 2019/2020.
годину
3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску
2020/2021.годину
4. Текућа питања
1. Предлог Оперативног плана ра организацвију и реализацију
образовно васпитног рада по посебном програму за рад у
условима пандемије вируса ковид 19 за октобар месец
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28.10.2020.

27.11.2020.

23.12.2020.

1. Извештај о реализацији васпитно – образовног процеса на
крају 1. квартала
2. Извештај о успеху ученика на крају 1. квартала
3.Извештај о реализацији активности из ГПР
4. Извештај о прослави Дана школе
5. Текућа питања
1. Усвајање предлога Оперативног плана ра организацвију и
реализацију образовно васпитног рада по посебном програму за
рад у условима пандемије вируса ковид 19 за период од
30.11.2020.
1. Анализа успеха и владања ученика на крају 1. полугодишта
2. Анализа реализације образовно – васпитног рада
3. Предлог реализације допунске наставе и других активности у
време зимског распуста
4. Извештавање тимова
7. Текућа питања

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Стручна већа радила су према програмима рада за школску 2020/21. годину, а
координатори су учествовали у раду Педагошког колегијума. Током 1. полугодишта
школске 2020/21 године стручна већа су се бавила следећим питањима:
- израдом годишњих и месечних планова према Плану реаализације наставе
- усклађивањем писмених провера и праћењу и вредновању рада ученика у условима
пандемије и измењене организације рада
- организовањем угледних часова уз подршку дигиталних технологија
- стручним усавршавањем у установи и ван установе
У наставку су примери извештаја и записника стручних већа.
ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ
У току овог полугодишта, Стручно веће за разредну наставу одржало је 4 састанака.
На првом састанку, једногласно је изабрано руководство:
Председник Стручног већа – Соња Вујин
Заменик председника – Светлана Банч
Записничар – Силвија Нухановић
Све планиране активности одржане су са динамиком од једног састанка месечно.
Садржај дневног реда формиран је на основу актуелних текућих тема, битних за
добро функционисање разредне наставе и ваннаставних активности.
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У школској 2020/21. години Стручно веће као посебно стручно тело својим радом
јесте носилац унапређивања наставно-васпитног рада у школи те је разматрало следеће
задатке:
• Састанци су углавном базирани на новонасталу ситуацију изазвану пандемијом. Учитељи
од 1-3 разреда, радили су у две групе. Прва група је имала 4 часа, а друга 3. Недељно су се
мењале групе.
На крају полугодишта , учитељи су дали предлог да се од следећег полугодишта ради у
једној смени, а да одређен број ученика прати онлајн наставу тако што ће се мењати.
• Разрађени су критеријуми оцењивања знања и умења ученика руководећи се датим
стручни упуствима;
• Остварен је увид у реализацију васпитно-образовног рада;
• Анализиран је успех ученика и предузете су мере за пружање помоћи ученицима који
заостају у раду и стимулисани су ученици који брже напредују. Израђен је ИОП-а за
ученике где постоји потреба.
• Организована су угледна предавања путем вибер групе ради размене и преношења
искустава у примени облика и метода рада и употреби наставних предмета.

Извештај стручног већа друштвених наука ( историја и географија)
за прво полугодиште школске 2020/2021.
Стручно веће чине:
историја – Душан Новаков и Мирко Козић
географија - Александра Барачков и Јелена Срдановић
Током првог полугодишта одржано је 2 састанка: 9. 9. и 20.11. 2020. године.
Већина активности је била онлајн, укључујући састанке Стручног већа.
Стручне трибине у оквиру интерног стручног усавршавања, семинари
Активност
в Време
Напомена / Присуствовали
Семинар „Дигитална учионица /
дигитално компетентан наставник –
увођење електронских уџбеника и
дигиталних оразовних материјала“
On line обука Quiver - IMO

25.5.2020 –
17.11.2020.

Александра Барачков

17.10.2020.

Јелена Срдановић

Вебинар Scienceon stage мреже - IMO

22.10.2020.

Јелена Срдановић

Вебинар „ Опоравак седме
уметности“ EU info centar
On line панел“ Da li naшa одећа
унштава планету?“ EU info centar
On line панел“ Квалитет вадуха од
европског до локалног нивоа“

27.10.2020.

Јелена Срдановић

28.10.2020.

Јелена Срдановић

29.10.2020.

Јелена Срдановић
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Радионица за наставнике
„ Ајнштајнова загоонетка“ IMO
Вебинар „G Suite (Google classroom)
пречицама до успеха у настави на
даљину“
Вебинар Scienceon stage мреже - IMO
1. Вебинар „GSuite (Googleclassroom)
/ пречицама до успеха у настави на
даљину” БИГЗ
2. Вебинар „GSuite – израда
ефикасних тестова знања и упитника
и GSuiteMeet – потпуна интеракција
свих учесника наставног процеса“
БИГЗ
2. Онлајн стручни скуп: Ванредно
стање психе – како сачувати себе у
ванредним околностима, Др Олга
Хаџић
Вебинар „Дигитални бунтовник“ EU
info centar
Вебинар „ Примена интегративног
приступа у реализацији наставних
садржаја географије и биологије“
DATA STATUS
3. On-line predavanje „QR
kodkaokec u rukavu” Штребер
Вебинар „Методе и технике учења у
настави“ DATA STATUS
4. Вебинар - Od dobrogplana,
prekoefikasneevidencije do
najboljihrezultata i u
vremepandemijekovida 19,
BiljanaTodorović i JasminaĐorđević
„Metode i tehnike učenja u nastavi” –
вебинар Data status
Митови и заблуде у уџбеницима
историjе – вебинар Data status
Типови интеракција – наставник као
медијатор комуникације – вебинар
издавачке куће Клетт

29.10.2020.

Јелена Срдановић

9.11.2020.

Јелена Срдановић

12.11.2020.

Јелена Срдановић

27.11.2020.

Александра Барачков
Јелена Срдановић
Александра Барачков

27.11.2020.

8.12.2020.

Александра Барачков
Јелена Срдановић

9.12.2020.

Јелена Срдановић

11.12.2020.

Јелена Срдановић

15.12.2020.

Александра Барачков

15.12.2020.

Јелена Срдановић

17.12.2020.

Александра Барачков
Јелена Срдановић

9.12.2020.
10.12.2020.

Душан Новаков
Душан Новаков
Душан Новаков

12.12.2020.
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Презентацијеуџбеника издавачких кућа и часописа
Активност
Време
1.Промоција уџбеника за 8, разред издавачке куће
Клет
2. Промоција уџбеника за 8, разред издавачке куће
Нови Логос
Промоција уџбеника за 8, разред издавачке куће Нови
Логос

3. 12. 2020.
4. 12. 2020.
15.12.2020.

Напомена /
Присуствовали
Александра Барачков
Јелена Срдановић
Александра Барачков
Јелена Срдановић
Душан Новаков

Записник са трећег састанка
Стручног већа природних наука
Одржаног 9.12. 2020. путем google meet-a.
Присутни су Бојана Молнар, Ана Петров, Јасмина Миладић, Смиљана Новаков, Методи
Николов, Јелица Чокић, Надежда Капор и Драгана Николин.
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.

Проблеми наставе на даљину
Размена искуства
Усклађивање критеријума оцењивања
Договор у вези позивања ученика за поправљање оцена
Закључак:

1. Наставници редовно држе часове путем google meet-a. На тим часовима користе гугл
презентације, приручне табле...Већина ученика активно учествује у раду, атмосфера је
скоро као у правој учионици.
2. Размењивала су се искуства у вези гугл упитника, гугл састанка, израде презентација.
Наставници су одржали часове допунске и додатне наставе у гугл учионицама.
3. Распоред поправљања оцена правимо водећи рачуна да ученик не поправља више оцена
у једном дану.
4. Предлог је да се оцена закључује ако ученикима бар три оцене у полугодишту.
Извештај о раду Актива уметничких предмета
Извештај о раду Актива за Музичку културу за прво полугодиште школске
2020/2021.године
Актив за Музичку културу чине:
1. Наставник Музичке културе Камелија Ћирић која предаје у одељењима 5/1, 5/2, 5/3, 6/1,
6/2 и 6/3 и
2. Наставник Музичке културе Андреа Поша која предаје у одељењима 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2
и 8/3.
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Актив се састаје најмање 5 пута годишње, после састанака Одељењског или Наставничког
већа, а по потреби и чешће.
Нарочито су плодни састанци нашег Актива са Активима из других школа па чак и других
градова (најчешће се сусрећемо на семинарима, а сада на вебинарима и презентацијама
школских уџбеника), када размењујемо драгоцена искуства.
Први састанак Актива за Музичку културу одржан је 26.8.2020. када смо усвојиле
записник са претходног састанка, изабрале председника Актива Камелију Ћирић и
усвојилеплан за наредну школску 2020/2021.годину, који је претрпео промене због
пандемије Корона вируса:
- На часовома Музичке културе је од стране Министарства препоручено да се не пева
и не свира;
- Часови ће се одржавати и у реалним условима у школи и онлајн, по групама;
- Слободне наставне активности Хор и оркестар одржаваће се само онлајн;
- Приредбе ће се одржавати под специјалним епидемиолошким мерама (Дан школе,
Дечја недеља, Свети Сава, Матурска прослава);
Други састанак Актива за Музичку културу одржан је 27.10.2020. када смо усвојиле
записник са претходног састанка и план за наредни класификациони период:
- У 5-им и 6-им разредима на часовима Музичке културе ученици свирају песмице на
металофону, а на онлајн настави фрулице, тако да план и програм није претрпео
никакве измене;
- У 7-им и 8-им разредима настава се оријентише ка:
1. Упознавању музичких епоха, инструмената и извођачких састава
2. Музичко – сценске и концертне музике и
3. Слушању и анализирању музичких примера.
- Потребно је појачано праћење ангажовања ученика који наставу слушају онлајн, као
и њихово напредовање.
Трећи састанак Актива за Музичку културу одржан је 21.12.2020. када смо усвојиле
записник са претходног састанка, анализирале успех и владање ученика у првом
полугодишту и усвојиле план за друго полугодиште.
Сви ученици су позитивно оцењени из предмета Мизучка култура и са мање или више
успеха савладали градиво првог полугодишта.
Приредба за Дан школе 2.октобра 2020.године одржана је онлајн уз придржавање
епидемиолошких мера и први пут без традиционалног учешћа Школског хора.
Оно што бих нагласила као наставник 5-их и 6-их одељења је изузетна ангажованост скоро
свих ученика у онлајн настави уз изузетно креативне снимке које су редовно слали у овим
несвакидашњим и прилично озбиљним околностима.
Њихове активности су унете у електронски дневник а овом приликом их све изузетно
похваљујем, пошто би списак био подужи да их овде све поменем.
Преко распуста ће се понудити додатни материјали за ученике који желе да вежбају и
одржавају стечена умећа свирања у постојећим Гугл учионицама.
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Извештај о раду Актива за Ликовну културу за прво полугодиште школске
2020/2021.године
Настава се овог полугодишта одвијала у отежаним условима због епидемиолошке
ситуације.Часови су трајали 30 мин. Ликовна култура се одвијала и у гугл учионицама, као
предмет Цртање, сликање, вајање. Постављени су видео материјали, ППТ презентације,
упитници, ворд документи и фото прилози у којима су обашњаване наставне јединице, а
разговор са ученицима и оцењивање ликовних радова се одвијао и на Гугл мит-у. Све је
протекло релативно отежано због онлајн наставе, па смо укључивали и све разредне
старешине како би сва деца на време предала радове. Свима су закључене оцене. У есдневнику су у активностима похваљена сва талентована деца која су се потрудила да одрже
квалитет свог рада на завидном нивоу.
За Дечју недељу је у сарадњи са педагогом школе организован ликовни конкурс
„Кругови среће“. У холу школе је постављена изложба ликовних радова, а најбољи
радови су награђени. Цртежи Миње Пражић (6.раз), Етвеш Алексе (6.раз) и фотографије
Милене Пустињак (8.разред), Милице Огњеновић (7.разред) и Вукашина Сладојевића
(7.разред).
Иста поставка је остала и за Дан школе који је скромно обележен из
епидемиолошких разлога.
Ликовни радови су послати на конкурс који је објавио Завод за јавно здравље и
Теодора Бакош (8.разред) је освојила награду. Радови су послати и на конкурс
"Свебојеваздуха"којијеорганизовао"ОмладинскикутакАсоцијацијеликовнихуметникаЗре
њанина- АЛУЗ", у оквирупројекта "Зрекологија - и тисепиташ!"

4.5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Извештај о раду педагога
САДРЖАЈ

РЕАЛИЗАЦИЈА

- Учествовала у креирању и изради Годишњег пала рада школе за
шк. 2020/21. годину и Извештаја за претходну шк.годину. Исти су
у септембру презентовани на Наставничком већу и Савету
родитеља.
- Планирање и програмирање сопственог рада
- Учешће у попуњавању онлајн и других врста упитника ради
достављања Школској управи Зрењанин
- Сарадња са Тимом за самовредновање рада школе, Тимом за
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тимом
за професионални развој, Тимом за инклузивно образовање.
- Учествовала у осмишљавању и реализацији часова одељенског
2. Праћење и
старешине (укупно 13 часова)и активности реализованих на
вредновање
васпитно-образовног нивоу школе Дечја недеља
рада
-Пружена помоћ наставницима у васпитном раду кроз
3. Рад са
1. Планирање и
програмирање
васпитно-образовног
рада
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васпитачима и
наставницима

4. Рад са децом,
односно ученицима

5. Рад са
родитељима,
односно
старатељима
6. Рад са
директором,
стручним
сарадницима,
педагошким
асистентом и
пратиоцем ученика
7. Рад у стручним
органима и
тимовима

8. Сарадња са
надлежним
установама,
организацијама и
удружењима
9. Вођење
документације,
припрема за рад и
стручно
усавршавање

реализацију радионица, појачаног васпитног рада
- Обављени саветодавни разговори са наставницима разредне и
предметне наставе о ученицима који имају проблема у
успостављању радне атмосфере на часу, подизању мотивације код
ученика, успостављању одељенских правила, унапређивању
сарадње са родитељима.Укупно 54 консултација и одржано 9
састанака у оквиру рада тимова.
-Обављени индивидуални и групни саветодавни разговори са
ученицима који имају потешкоћа у усвајању пожељних правила
понашања, који имају тешкоће у учењу, који живе у отежаним
условима и социјално угроженим породицама, који имају
проблеме друге природе. Укупно је обављено 31 разговора.
- Реализовано мини истраживање на тему вредности са ученицима
од 5. до 8. разреда
- У оквиру часова одељењеског старешине реализоване мини
радионице: 3-минутни тест, „Човечуљци“, „Огледало“, „Кад сам
био гарав“, „Семафдор осећања“, „ЕQ“.
- Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом
која имају тешкоћама у учењу, проблемима у понашању,
проблемима у развоју- укупно 31 консултација.
- Сарадња са директором одвијала се на заједничкој изради
стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду
школе, као и на припреми извештаја, саопштења и обавештења за
чланове Наставничког и Одељенских већа, као и Савета родитеља.
-Сарадња са психологом и дефектологом, логопедом сарадником
одвијала се путем свакодневних консултација и размена
мишљења.
-Учешће у раду Наставничког већа и Одељенских већа кроз
припреме саопштења о појединим тачкама дневног реда
непосредно и онлајн.
- Учешће у раду Педагошког колегијума,Тима за заштиту ученика
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима
за ИО, Тима за професионални развој и Тима за самовредновање
-Сарадања са Интерресорном комисијом, Центар за социјални
рад, ПУ Зрењанин, преписка са доктором Клиничког центра НС
- Сарадња и учешће у раду са „Удружења педагога и психолога
Средњобанатског округа“, Педагошким друштвом Србије
- Колегама из других школа
-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и
годишњем нивоу
- Сређивање документације о посети часова, ИОП –има
- Евиденција о стручном усавршавању.
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Извештај о раду психолога

САДРЖАЈ

РЕАЛИЗАЦИЈА

1. Планирање и
програмирање
васпитно-образовног
рада

-Планирање и програмирање сопственог рада
- Сарадња са Тимом за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања, Тимом за професионални
развој, Тимом за инклузивно образовање.
- Учешће у креирању и доношењу процедура рада појединих
тимова
- Учешће у раду Тима за квалитет рада установе и Педагошког
колегијума у циљу израде Оперативног плана рада установе у
ванредним околностима

2. Праћење и
вредновање
васпитно-образовног
рада

- Посета часовима предметне наставе
- Посета часовима предметне наставе он лине
- Праћење оптерећености ученика услед наставе у ванредним
околностима
- Сарадња са педагогом школе у вези упитника за наставнике и
ученике

3. Рад са
васпитачима и
наставницима

4. Рад са децом,
односно ученицима

5. Рад са
родитељима,

-Пружена помоћ наставницима у васпитном раду кроз
саветодавни рад
-Учествовала у раду тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања и Тима за инклузивно
образовање
-Саветодавни разговори са учитељима првог разреда
- Разговори са наставницима у вези оптерећености ученика
наставом у ванредним околностима
-Обављени индивидуални и групни саветодавни разговори са
ученицима који имају потешкоћа у усвајању пожељних правила
понашања, који имају тешкоће у учењу, који живе у отежаним
условима и социјално угроженим породицама, који имају
проблеме друге природе.
- Тестирање ученика који имају тешкоћа у усвајању наставног
градива
- Тестирање ученика који имају проглема у понашању
- Праћење адаптације ученика 1.разреда
- Социометријско испитивање ученика 4-1 одељења
- Радионице са ученицима 2-1, 4-1, 4-2 одељења
- Пружена подршка родитељима, старатељима у раду са децом
која имају тешкоћама у учењу, проблеме у понашању, проблеме у
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односно
старатељима

развоју.
- саветодавни разговори са родитељима ученика првог разреда
- Разговори са родитељима ученика у вези оптерећености ученика
наставом у ванредним околностима

6. Рад са
директором,
стручним
сарадницима,
педагошким
асистентом и
пратиоцем ученика
7. Рад у стручним
органима и
тимовима

- Сарадња са директором одвијала се континуи
рано
-Сарадња са педагогом и дефектологом, логопедом, специјалним
педагогом одвијала се путем свакодневних консултација и размена
мишљења.

8. Сарадња са
надлежним
установама,
организацијама и
удружењима
9. Вођење
документације,
припрема за рад и
стручно
усавршавање

-Учешће у раду Наставничког већа и Одељенских већа
- Учешће у раду Педагошког колегијума,Тима за квалитет рада
установе, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, Тима за ИО
-Сарадања са стручњацима из Развојног саветовалишта,
Интерресорном комисијом, Центар за социјални рад, ПУ
Зрењанин
- Сарадња и учешће у раду са „Удружења педагога и психолога
Средњобанатског округа“ и колегама из других школа
-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и
годишњем нивоу
- Сређивање документације о ИОП-u
- Евиденција о стручном усавршавању -учешће на семинарима и
стручним скуповима ван установе и у установи
- Припрема за рад
Извештај о раду библиотекара

САДРЖАЈ

Васпитно-образовна
делатност

Рад у стручним
органима и
тимовима
Вођење

РЕАЛИЗАЦИЈА
Рад са ученицима:
- Рад са ученицима се одвијао на више начина: издавање књига, рад
секција. Најзначајнији међу њима је био системски рад на
оспособљавању ученика за коришћење књига и самостално тражење и
налажење потребних извора информација.
Културна и јавна делатност:
- Упис првака у библиотеку
Рад са наставницима:
- Одвијао се путем издавања стручне литературе, разменом мишљења и
искустава и присуством на часовима колега или у простору библиотеке

- Учешће у раду Наставничког већа и стручних већа
- Израда годишњег плана библиотекара и извештаја о раду
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документације,
припрема за рад и
стручно
усавршавање

- Сређивање документације библиотечког фонда
- Индивидуално стручно усавршавање и учешће на семинарима
ван установе

1. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

Приредбе / прославе

Изложбе

Конкурси

Активност/манифестација

Време реализације

Пријем првака

30.08.2020.

Дан школе

02.10.2020.

Изложба радова ученика „Кругови
среће“
Ликовни конкурс „Здраве навике за
здраве зубе“- „Здравље на уста улазе“
Ликовни конкурс "Свебојеваздуха"
Литерарни конкурс Школски зелени
Press 2020.
Литерарни конкурс „Роман по твојој
мери“

9.10.2020.

16.09.2020.
25.12.2020.
17.12.2020.
17.12.2020.

Такмичења ученика

hack#teen
Паметно и безбедно –„History room“

24.9.2020.

Манифестације

Дечја недеља

05.-09.10.2020.

Пројекат “Наша природа - наша
одговорност

септембар 2020.

Програм „Основи безбедности деце“
у организацији МУП за ученике 4. и
6. разреда

15.09. - 21.12.2019.
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
ИЗВЕШТАЈИ ДРУГИХ ТИМОВА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
И ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ (прво полугодиште)
Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва су:
Јасмина Миладић-координатор, Бојана Молнар, Мирјана Живановић, Весна Марчићев,
Жења Станков, Косана Раушки, Тијана Нинков.
Онлајн настава довела до убрзаног развоја и усавршавањадигиталне компетенције како код
ученика тако и код наставника.
Развој међупредметних компетенција код ученика замишљен као пројекат израде плана
изградње зграде (призма), пирамиде или силоса (ваљак) са израчунавањем потребног
грађевинског материјала (количина и цена). Пројекат планиран за друго полугодиште.
Ученици осмог разреда предложили Наставничком већу да акција скупљања старе хартије
буде усмерена ка набавци нових држача за бицикле. Акција ће бити спроведена када се
стекну услови за долазак ученика у школу.
Ученици од 6-8. разреда учествовали у пројекту „Наша природа- наша одговорност 2020“ у
којем су правили предлоге за израду плаката „Ово нама и природи треба“-позив да се саде
аутохтоне врсте дрвећа и самостално мапирање инвазивних врста дрвећа у граду.
Извештај Тима за самовредновање у 1. полугодишту 2020/21. год.
Тим за самовредновање је током 1. полугодишта имао три састанка.
У септембру месецу предат је посебан документа о самовредновању у склопу Извештаја о
раду школе у школској 2019/20. за области „Школски програм и Годишњи план рада“ ,
„Образовна постигнућа ученика“, „ Настава и учење“. Такође је договорена методологија
рада за области „Образовна постигнућа ученика“, „ Подршка ученицима“ и „Ресурси“ у
школској 2020/21. години.
У октобру месецу остварена је сарадња са Тимом за инклузивно образовање као и
спољним сарадницима ОСШ „9.мај“ и приступило се изради инструмената за
истраживачке активности : упитници за ученике и наставнике о дигиталним
компетенцијама.
У новембру и почетком децембра извршено је анкетирање ученика (113) и наставника (27)
и приступило се обради података. Истраживање је свеобухватно и омогућиће повезивање
све три области.
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Следи израда инструмената којим ће бити обухваћени и родитељи , као и анлиза свих
доступних података путем педагошке документације, протокола, примера добре праксе,
семинарске документације у наредном периоду, евалуација активности, записници,
стручне дискусије...
Тим је о својим активностима известио Педагошки колегијум и Наставничко веће.
Извештај Тима за инклузивно образовање у 1. полугодишту 2020/21. год.
Тим за инклузивно образовање на три састанка радио у оквиру својих постављених
задатака. Упоредо са Тимом радили су сви мали тимови за додатну подршку за сваког
појединачног ученика чији су координатори одељењске старешине.
У септембру школске 2020/21.,Тим је обавестио наставни кадар о броју ученика којима је
потребна додатна образовна подршка, као и броју ученика којима је преласком у више
разреде потребан период праћења како би се обезбедило адекватно прилагођавање. Услови
у којима је школа започела школску годину, пандемија корона вирусом, условила је
прилагођавање наставног рада на више фронтова: у непосредном раду, преузимањем
материјала у школи, посебни часови одговарања, као и онлајн наставу. У процес подршке
били су укључени и сарадници ОСШ „9. Мај“ и наставно особље, као и родитељи су
изразили велико задовољство.
Током октобра и новембра месеца ИРК је донела мишљење за још три ученика, а у
процедури је још један ученик. Према подацима за 1. Полугодиште у школи је
реализовано укупно 23 индивидуална образовна плана по прилагођеном програму и 7 по
измењеном.
Током децембра путем упитника од стране Министарства достављени су подаци о
ученицима 8. разреда којим су обухваћени и ученици којима је потребна подршка каоко би
обезбедило приступање завршном испиту на основу Смерница за полагање завршног
испита.
Наставници су дужни да до 30. 12. 2020. Доставе евалуацију ИОП-а координатору Тима за
инклузивно образовање, како би документација била комплетна и омогућено даље
планирање рада.
Тим је током 1. Полугодишта остварио сарадњу , поред стручног кадра ОСШ „9.мај“, и са
члановима ИРК, ШУ Зрењанин и Центром за социјални рад.
Тим је о својим активностима известио Педагошки колегијум и Наставничко веће.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ТОКОМ I ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ
Чланови Тима за професионални развој су: Маријана Марчићев, наставник енглеског
језика и координатор тима, Косана Раушки, педагог школе, Бојана Молнар, наставник
биологије и педагошки саветник, Драгана Николин, наставник математике, Војислава
Протић, наставник разредне наставе .
Тим за професионални развој састао се три пута у току првог полугодишта школске
2020/2021 године.
На првом састанку 10.9.2020. тим је израдио план рада за школску 2020/21. и доставио
Извештај о стручном усавршавању за школску 2019/20. као посебан документ у склопу
Извештаја о раду школе 2019/20.
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У новембру месецу на састанку Педагошког колегијума потекла је иницијатива да се
Правилник о бодовању стручног усавршавања запослених допуни још једном ставком
информалног усавршавања са 2 бода у оквиру усавршавања у установи. Наставници би као
доказ наводили линк сајта. На седници Школског одбора је потребно доставити Анекс
Правилника.
На другом састанку 4.12.2020. договорено је да се појединачни извештају о стручном
усавршавањуза период септембар-новембар 2020. каче на гоогл учионицу Зборница и да
рок за предају извештаја буде 18.12.2020. О томе је педагог школе путем мејла и учионице
обавестио наставнике.
На трећем састанку 21.12.2020. Тим је анализирао пристигле извештаје о стручном
усавршавању запослених у установи и ван ње. Констатовано је да је велики број
наставника присуствовао разним вебинарима због немогућности непоредног похађања
семинара услед пандемије. Један број наставника је предајом завршног рада (израда
дигиталног часа) у новембру завршио обавезну обуку Дигитална учионица/Дигитално
компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних
материјала, тако да су сада овом обуком обухваћени готово сви наставници у школи.
Чланови тима су се сложили да су наставници добро овладали гоогле алаткама. Сви
наставници који предају у другом циклусу успешно су се укључили у рад преко гоогле
учионица и гоогле меет-а и њихове дигиталне компетенције су на високом нивоу.
Извештај о стручном усавршавању биће представљен у Извештају о раду школе у првом
полугодишту школске 2020/21.
Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања у 1. полугодишту 2020/21. год.
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
имао је 5 састанака од којих су 2 захтевали интервентно деловање. На основу евидентирах
података за прво полугодиште у вишим разредима утврђено је: 1 случај физичког,1 случај
психичког насиља, 2 случаја дигиталног насиља на 1. нивоу, а интервентно деловање
односило се на рад одељенских старешина.
До краја 1. полугодишта у оквиру превентивног рада реализоване су радионице о
ненасилним облицима понашања у оквиру часова одељенских старешина уз помоћ
педагога и психолога школе са групама ученика који су одређеног дана похађали наставу у
школи. Активности организоване у оквиру манифестације „Дечја недеља“, такође су имале
превентивни карактер, а том приликом се у активности укључио и један број родитеља.
Све активности су објављене на фејсбук страници школе.
Током 1. полугодишта остварена је сарадња са ПУ Зрењанин, Школском управом
Зрењанин и Центром за социјални рад из Зрењанина.
Тим је на састанцима констатовао да је рад у условима пандемије и организације
рада школе, с једне стране довео до смањења (видљивости) појединих облика насилног
понашања у непосредном раду у школи, а са друге је отворио простор за појаву дигиталног
насиља. Иако није било великог броја пријава овог облика насилног понашања, уколико се
настави рад школе по утврђеној организацији, посебна пажња Тима биће усмерена на
сузбијање и проналажење решења за овај облик насиља од препорука за стручно
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усавршавање наставника до смерница у раду родитеља и понашања ученика у дигиталном
окружењу.
Тим је о својим активностима извештавао Педагошки колегијум и Наставничко
веће.
Тим за квалитет и САРП
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

Школа је током школске 2020/21. године остварила сарадњу са Центром за
социјални рад, Заводом за заштиту здравља, ИРК, Школском управом, Друштвеним
делатностима ОСШ «9. мај», ПУ Зрењанин, другим основним школама.

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Активност

Различити облици
сарадње са
родитељима

Савет родитеља
школе

Садржај
Родитељски састанци
)одржано укупно 47)
Индивидуални
контакти (са 351
родитељем)

Сарадња са
родитељима чија
деца су обухваћена
ИОП-ом
Одлуке, размена
мишљења

Реализатори

Време

Одељенске старешине,
Стручни сарадници,
Током првог
директор, спољни
полугодишта
сарадници

Родитељи, директор

Током првог
полугодишта

Директорка школе:

Председница школског одбора:

----------------------------------------

-------------------------------------------

Сања Гербеш

Душица Радочај
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