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На основу Закона о основама система образовања и васпитања чл. 57. и 89. и Статута ОШ 
„Жарко Зрењанин“ у Обровцу , Школски одбор школе је на седници, 14.09.2016. године 

донео 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
о усвајању Извештаја о раду ОШ  „Жарко Зрењанин“ у Обровцу за школску 2015/2016. 
годину 
 
 
 
1. Усваја се Извештај о раду ОШ „Жарко Зрењанин“ у Обровцу за школску 2015/2016. годину 

2. Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења, а примењиваће се од 01.09.2016.  

године 

 

 

 

 
                                                                                                                  Председник школског одбора 
Обровац , 14.9.2016.год.                                                                      ______________________ 

         (Миладин Панић)
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Годишњи програм рада у школској 2015/2016. години рађен је на основу циља и задатака 

утврђених Законом о основној школи Републике Србије («Сл.гласник» бр.50 од 25.07.1992.), 
Правилникао наставном плану и програму основног образовања и васпитања («Просветни 
гласник» бр.4 од 15.08.1992.), Правилника о изменама и допунама правилника о наставном 
плану и програму («Просветни гласник» бр.20 од 31.05.1992.) и «Просветни гласник» бр.6 од 
20.08.1996. године. 
 
МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

MАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 
Објекти за образовно-васпитни рад у школској згради 
 

ОБЈЕКТИ ПОВРШИНА У М2 

Главна зграда 1.895 

Котларница      63 

Шупа за огрев    142 

СВЕГА 2.100 

 
Објекти за образовно-васпитни рад ван школске зграде 
 

ОБЈЕКТИ ПОВРШИНА У M
2 

Двориште са теренима за  
-рукомет 
-кошарку 
-одбојку 

2.880 

Фискултурна сала 1070 

СВЕГА 3950 

 
ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
Матична зградa 

 7 специјализиваних учионица за разредну наставу 

 11 специјализиваних учионица за предматну наставу 

 библиотека са 3145  књига 

 свечана сала  

 канцеларија (директора,секретара, педагога,књиговође) 

 зборница 

 медијатека 

 архив 

 кухиња са трпезаријом 

 котларница 

 фискултурна сала 

 спортски терени:фудбал,рукомет, кошарка 
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РАДНИЦИ ШКОЛЕ 

 
Наставници и стручни сарадници 
 

РЕД. 
БР. 

НАСТАВА БРОЈ  РАДНИКА УКУПАН 
БР.РАД. IV VI VII 

1. Предшколска установа   1 1 

2. Разредна настава  3 3 6 

3. Предметна настава 2 5 8 13 

4. Обавезни изборни наставни предмети : 
Веронаука 
Руски  језик 
Изабран спорт-одбојка 
                         -кошарка 

 
 
 
 

 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 

4 

5. Изборни наставни предмети : 
Народна традиција 
Информатика  и рачунарство 

 1 
2 

 
1 
2 
1 
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6. Стручни сараданик –педагог   1 1 

 
 
 
Административно – финансијско особље 
 
Школа има секретара са VII степеном стручне спреме и шефа рачуноводства-координатора 

рачуноводствено- финансијаких послова , VII степен стручне спреме. 
 
 
Помоћно – техничко особље 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ЗАНИМАЊЕ БРОЈ РАДНИКА 

1. Ложач 1 

2. Домар 1 

3. Сервирка 0.6 

4. Помоћни радник 4.4 

УКУПНО                                                               7 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
УЧЕНИЦИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школу је  похађало  34 ученика Ромске националности. 
 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

 
На основу чл. 97. Закона о основама система образовања и васпитања, по коме је обавезно је 

похађање предшколске установе деце која 1.09. пуне 5 година и 6 месеци, школске 2015/2016. 
године у ППП уписано је 23 редовна  полазника. 

Рад се планирао по месецима, месечни планови су се разбијајали у недељне. У току године  
одржано је  6 родитељских састанака са сваком групом. Посебна пажња била је поклоњена  
отклањању мана и недостатака полазника ,тако да су на време упућућени код специјалиста за 
корективни рад. У мају месецу педагог школе је обавио тестирање полазника и установио да су 
сви ученици спремни за полазак у први разуред. 

 
 
ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА, НАСТАВА У ПРИРОДИ, ИЗЛЕТИ 

 
 На предлог Одељењског већа и прихватања Наставничког већа, а у складу са ГПРШ , 

организована је једнодневна екскурзија за предшколце и ученике од I – IV разреда –Нови Сад- 
Летенка , а за ученике од V-VIII дводневна екскурзија на Тару 

Крос  - јесењи 29.10.2015. 
         -пролећни 13.5.2016.   
   Подела ђачких књижица I – VIII 22 – 29.6.2016. 
 

  

Разред      М      Ж Број      
ученика 

I1 13 17 30 

II1 11 13 24 

III1 8 14 22 

IV1 10 8 18 

IV2 11 6 17 

V1 10 7 17 

V2 9 6 15 

VI1 8 8 16 

VI2 8 8 16 

VII1 10 5 15 

VII2 9 5 14 

VIII1 11 8 19 

VIII2 9 9 18 

УКУПНО 127 114 241 
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ПЛАН РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА 

 

РАЗРЕД ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА 

Предшколска установа- I група Гордана Вукојев 

I1 Славица Станковић 

II1 Весна Ранисављев 

III1 Зорица Хаџић 

IV1 Мирјана Коканов 

IV2 Биљана Петровић 

V1 Љиљана Војновић 

V2 Гордана Бјелајац 

VI1 Бојана Антонић 

VI2 Миладин Панић 

VII1 Вера Кесић 

VII2 Гордана Гламочанин 

VIII1 Љиљана Ступар 

VIII2 Славица Ајдер 

 
ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ  

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТРУЧНА 
СПРЕМА 

РАДНО МЕСТО 

Славица Станковић VI Учитељ I - IV 

Весна Ранисављев  VII Учитељ I - IV 

Зорица Хаџић  VI Учитељ I - IV 

Мирјана Коканов  VII Учитељ I - IV 

Биљана Петровић  VI Учитељ I - IV 

Јелена Зељковић VII Учитељ I - IV 

Миладин Панић VII Наставник математике 

Сава Шијаков IV Наставник математике 

Љиљана Војновић  VII Наставник српског језика 

Бојана Антонић  VII Наставник физике 

Вера Кесић  VI Наставник српског језика 

Жигић зоран VII Наставник ТИО 

Драгослав Жарковић  VII Наставник ТИО 

Драган Медић  VII Наставник физичког 
васпитања 

Миланко Ћурић  VII Наставник физичког 
васпитања 

Срђан Тодоровић  VII Наставник физичког 
васпитања 

Јовица Тркуља  VII Наставник физичког 
васпитања 

Славица Ајдер  VII Наставник биологије 

Верица Савин  VII Наставник биологије 

Мира Пилиповић  VI Наставник географије 
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Младен Павков  VII Наставник географије 

Гордана Гламочанин  VII Наставник историје 

Верослава Пиварски VII Наставник историје 

Милена Обрадовић  VII Наставник музичке културе 

Ивана Тихомировић VII Наставник ликовне културе 

Милодарка Гордић  VII Наставник хемије 

Биљана Златар  VI Наставник енглеског језика 

Валентина Гаврић  VII Наставник енглеског језика 

Биљана Билановић  VII Наставник енглеског језика 

Гордана Бјелајац  IV Наставник руског језика 

Срђан Темеринац  VII Наставник информатике 

Мирослав Максимовић  IV Вероучитељ 

Гордана Вукојев  VI Васпитач  

 
ДОДАТНА НАСТАВА 

 

ПРЕДМЕТ РЕАЛИЗАТОР 

1.Српски језик Вера Кесић 
Љиљана Војновић 

2.Математика Миладин Панић 
Сава Шијаков 

4.Хемија Милодарка Гордић 

5.Историја Гордана Гламочанин 

6.Биологија Славица Ајдер 
Верица Савин 

7.Географија Мира Пилиповић 

8. Физика Бојана Антонић 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА 

 
Од I-VIII разреда допунски васпитно-образовни рад изводио се из српског језика , 

математике, руског језика, енглеског језика,  физике, хемије, биологије, историје и географије. 
 

РАЗРЕД БР.ЧАСОВА У I 
ПОЛУГОДИШТУ 

БР.ЧАСОВА У II 
ПОЛУГОДИШТУ 

УКУПНО 
ЧАСОВА 

ПРОСЕК ПО 
OДЕЉЕЊУ 

I 
II 
III 
IV 

32 
32 
32 
32 

40 
40 
40 
40 

72 
72 
72 
72 

36 
36 
36 
36 

I-IV 128 160 288 36 

V 
VI 
VII 
VIII 

32 
32 
32 
32 

40 
40 
40 
36 

72 
72 
72 
68 

36 
36 
36 
34 

V-VIII 128 156 284 35,5 

I-VIII 256 316 572 35.75 
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У предметној настави одржана је   допунска настава из следећих предмета: 
 

Р.БР. ПРЕДМЕТ РЕАЛИЗАТОР 

1. Српски језик Вера Кесић 
Љиљана Војновић 

2. Математика Миладин Панић 
Сава Шијаков 

3.  Енглески језик Биљана Златар 
Валентина Гаврић, 
Биљана Билановић 

3. Руски језик Гордана Бјелајац 

4. Физика Бојана Антонић 

5. Хемија Милодарка Гордић, 

6. Историја Гордана Гламочанин 
Верослава Пивараски 

7. Географија Мира Пилиповић 

8. Биологија  Славица Ајдер 
Верица Савин 

 
 
 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 
  * Припремна настава за полагање завршних испита за средње школе ученика VIII 

разреда  почела је  од марта 2016. године из српског језика , математике, биологије, хемије, 
физике, историје и географије и то: 

 
 

ПРЕДМЕТ БРОЈ ЧАСОВА РЕАЛИЗАТОР 

Српски језик 20+10 Вера Кесић 

Математика 20+10 Миладин Панић 

Биологија 9 Славица  Ајдер 

Историја 9 Гордана Гламочанин 

Географија 9 Мира Пилиповић 

Физика 9 Бојана Антонић 

Хемија 9 Милодарка Гордић 

 
* Припремну наставу за полагање поправних испита није организована јер није било 

ученика са слабим оценама. 
* Продужна настава од V-VII -није било потребе. 
* Поправни испит за ученике од V -VII –није било потребе. 

    * Поправни испит за ученике  VIII разреда –није било потребе. 
     *Припремну наставу за полагање разредних  испита  је организована за ученике првог и 
дргог разреда , који су остали неоцењени због непохађања наставе. 
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ИЗБОРНА НАСТАВА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК –Биљана Златар 
 

РАЗРЕД БР. ЧАСОВА БР. 
ГРУПА 

УКУПАН БР. ЧАСОВА 

I-IV 72 5 72 

Укупно 2 часа  недељно 10 360 

 
 
ВЕРОНАУКА – Мирослав Максимовић 
 

РАЗРЕД БР. ЧАСОВА БР. 
ГРУПА 

УКУПАН БР. ЧАСОВА 

I 36 1 36 

II 36 1 36 

III 36 1 36 

IV 36 2 72 

V 36 2 72 

VI 36 2 72 

VII 36 2 72 

VIII 34 2 68 

Укупно 1 часа  недељно 13 464 

 
Народна традиција - Славица Станковић, Весна Ранисављев ,Зорица Хаџић ,Мирјана 

Коканов, Биљана Петровић 
 

РАЗРЕД БР. ЧАСОВА БР. 
ГРУПА 

УКУПАН БР. ЧАСОВА 

I 36 1 36 

II 36 1 36 

III 36 1 36 

IV 36 2 72 

Укупно 1 час недељно 5 180 

 
 
ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO - Срђан Темеринац 
 
 

РАЗРЕД БР. ЧАСОВА БР. 
ГРУПА 

УКУПАН БР. ЧАСОВА 

V 36 2 72 

VI 36 2 72 

VII 36 2 72 
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VIII 34 2 68 

Укупно 1 час недељно 8 284 

 
 
ИЗАБРАНИ СПОРТ – Миланко Ћурић, Јовица Тркуља , Срђан Тодоровић 
 
 
 

 
СЕКЦИЈЕ 

 

Р.БР. СЕКЦИЈА  РЕАЛИЗАТОР  

1. Саобраћајна секција Биљана Ивић 

2. Литерарна секција Вера Кесић 

3. Рецитаторска секција Љиљана Војновић 

4. Млади географи Мира Пилиповић 

5. Млади историчари Гордана Гламочанин 

6. Дечији савез Весна Ранисављев 

7. Рукомет, фудбал Јовица Тркуља 

8. Ликовна секција Ивана Вукановић 

9. Драмска секција Мирјана Коканов 

10. Шах Срђан Темеринац 

11. Хор Милена Обрадовић 

12. Лепо писање Зорица Хаџић 

13. Математичка секција Биљана Петровић 

14. Одбојка  Миланко Ћурић 

15. Кошарка Срђан Тодоровић 

16. Стони тенис Драган Медић 

 
  

РАЗРЕД БР. ЧАСОВА БР. 
ГРУПА 

УКУПАН БР. ЧАСОВА 

V 36 2 72 

VI 36 2 72 

VII 36 2 72 

VIII 34 2 68 

Укупно 1 час недељно 8 284 
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 
 

РАЗ. БР. 

ПОЗИТИВАН УСПЕХ НЕОЦ. ВЛАДАЊЕ     

БР. % одл. % вр.д. % доб. % дов. %     4 3 2 

I 1 30 27 90,00                 3 10,00       

II 1 23 22 95,65 17 73,91 4 17,39 1 4,35     1 4,35       

III1 22 22 100,00 16 72,73 3 13,64 3 13,64               

IV 1 18 18 100,00 11 61,11 4 22,22 3 16,67               

IV 2 17 17 100,00 11 64,71 4 23,53 2 11,76               

I - IV 110 106 96,36 55 50,00 15 13,64 9 8,18     4 3,64       

V 1 17 17 100,00 11 64,71 2 11,76 3 17,65 1 5,88           

V2 14 13 92,86 6 42,86 4 28,57 3 21,43     1 7,14       

VI1 16 16 100,00 8 50,00 5 31,25 3 18,75         1     

VI2 16 16 100,00 6 37,50 5 31,25 5 31,25               

VII1 14 14 100,00 5 35,71 4 28,57 5 35,71               

VII2 15 15 100,00 5 33,33 5 33,33 5 33,33           1   

VIII1 19 19 100,00 8 42,11 3 15,79 7 36,84         1     

VIII2 18 18 100,00 9 50,00 6 33,33 3 16,67               

V-
VIII 129 128 99,22 58 44,96 34 26,36 34 26,36 1 0,78 1 0,78 2 1 0 

I-VIII 239 234 97,91 113 47,28 49 20,50 43 17,99 1 0,42 5 2,09 2 1 0 
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ТАКМИЧЕЊА 

 
ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА 

Р.БР. ПРЕДМЕТ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Српски језик Вера Кесић, 
Љиљана Војновић 

II 

2. Математика Биљана Петровић 
Саво Шијаков 

II 

3. Историја Гордана Гламочанин II 

4. Географија Мира Пилиповић II 

5. Биологија Славица Ајдер II 

6. Физика Бојана Антонић II 

7. Хемија Милодарка Гордић II 

8. Техничко образовање Драгослав Жарковић II 

9. «Шта знаш о саобраћају» Биљана Ивић III 

10. Програмирање Срђан Темеринац II 

 
 
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА 
 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИК ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО 

ФУДБАЛ ЕКИПА 3.   

ОДБОЈКА ЕКИПА 3.   

АТЛЕТИКА ТЕМЕРИНАЦ СЕРГЕЈ  3.  

КРОС НИКОЛИЋ СТЕВАН 2.   

БАЛАНГО ДАВИД 3.   

ДОШЛОВ МАРИЈА 2.   

ИНФОРМАТИКА ТЕМЕРИНАЦ СЕРГЕЈ 1. 3. УЧЕШЋЕ 

ЕНГЛЕСКИ ШОЛАЈА НЕМАЊА 3. 3. УЧЕШЋЕ 

МАТЕМАТИКА ТЕМЕРИНАЦ МИА 3. 1.  

КЊИЖЕВНА 
ОЛИМПИЈАДА 

ЂЕРКОВИЋ НАТАЛИЈА 2. 2.  

ЈАЊИЋ ЈОВАНА 2. 2.  

ВОЈНОВИЋ АЊА 2.  УЧЕШЋЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК РАМИЋ КРИСТИНА 2.   

ЈАЊИЋ ЈОВАНА 3.   

ВОЈНОВИЋ ЛАРА 3.   

ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДРА  2. УЧЕШЋЕ 

БИОЛОГИЈА ТЕМЕРИНАЦ СЕРГЕЈ 3. 2.  

РАМИЋ КРИСТИНА  3.  

ВАСИЋ АНЂЕЛА  3.  

ИСТОРИЈА ПОПОВИЋ 
АЛЕКСАНДРА 

2.   

ПОПОВИЋ ЛАНА  2.   

ВОЈНОВИЋ АЊА 2.   

ИСТОРИЈА ВОЈНОВИЋ АЊА 2.   
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ЈОВИЋ ЗОРАНА 2.   

ЈАКОВЉЕВИЋ МАРКО 3.   

ХЕМИЈА ШОЛАЈА НЕМАЊА 3.   

ТИО ЈОВИН МИЛАН 1. 1 УЧЕШЋЕ 

ВАЛТЕР ИВАНА 2.   

КЛИСАРИЋ МАРКО 1.   

ГРЧИЋ МИТАР 2.   

ПРОЛЕ МАРКО 1.   

КОЗОМОРА СТАНКО 3.   

АНТИЋ НЕМАЊА 2.   

ШТА ЗНАШ О 
САОБРАЋАЈУ 

ЛАРА ВОЈНОВИЋ 1. 2.  

НИКОЛА ЈАЋИМОВИЋ 3.   

ДАБАР ТЕМЕРИНАЦ СЕРГЕЈ 
 

ДРЖАВНО 
ТАКМИЧЕЊЕ 

СРЕБРНА 
ПЛАКЕТА 

МЕЂУНАРОДНО 
ТАКМИЧЕЊЕ 

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА 

КОНКУРСИ ДЕЈАНОВИЋ СЕРГЕЈ 2. МЕСТО НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ У 
НИШУ 

СОЛО ПЛЕС ЂУКИЋ МИЛИЦА 1. МЕСТО НА СВЕТСКОМ 
ПРВЕНСТВУ У ИТАЛИЈИ 

ТРАГОМ НАШИХ 
НАУЧНИКА И 

ПРОНАЛАЗАЧА 

МИЛАН ЈОВИН ЗЛАТНА МЕДАЉА ИЗЛОЖБЕ 

МАРКОВИЋ СРЂАН ЗЛАТНА МЕДАЉА ИЗЛОЖБЕ 

НЕДЕЉА 
БЕЗБЕДНОСТИ У 

САОБРАЋАЈУ 

ЛАРА ВОЈНОВИЋ 1. 

НИКОЛА ЈАЋИМОВИЋ 1. 

НИКОЛА ГЛУВИЋ 3. 

ИВАНА ВАЛТЕР 3. 

 
НОСИОЦ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ  
Јована Јањић 
Сергеј Темеринац 
Милан Јовин 
Наталија Ђерковић 
Александра Поповић 
 
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
Сергеј Темеринац 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КВАЛИФИКАЦИОНОМ ИСПИТУ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

 
Завршни испит из српског језика, математике и комбиновани тест полагало је  37   ученика, и 

сви ученици су положили завршни  испит . Од укупног броја ученика 35 је уписало средњу школу, 
док два ученика нису желела да наставе даље школовање. 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
          Ученици су били активни у изради паноа и презентација у складу са наставним планом и 

програмом . Активно су учествовали на литерарним конкурсима, приредбама за Дан школе, 
школској слави Свети Сава , припремама за општинско, окружно и републичко такмичење . 
Наставник је био ангажован и у припреми ученика за полагање завршног  испита за упис у 
средњу школу. 

 
МАТЕМАТИКА 

    Ученици су се припремали за општинско такмичење из математике , а наставник је био 
посвећен и припреми за полагање завршних испита за упис у средњу школу. 

 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

      Осим припрема за такмичење у оквиру саобраћајне секције , ученици су активно 
учествовали у изради сценографије за приредбе, „Недељи безбедности у собраћају“, изложби 
иноваторства,  а активно су учествовели у пројекту „За чистије и зеленије школе Војводине“        

 
БИОЛОГИЈА 

    Обележавање значајних датума биле су најзначајнија ваннаставна активност у оквиру 
биологије: 
- 16. октобар – светски Дан хране 
- 1.децембар – светски Дан борбе против сиде 
- 22. април – Дан планете Земње 
- 5.јун – светски Дан животне средине 

Активности су реализоване кроз израду реферата, паноа и изложбе ученичких радова у 
пројекту „Обровац какав желим“, а активно су учествовели у пројекту „За чистије и зеленије 
школе Војводине“        
 

 
ИСТОРИЈА 

      Самостално сакупљање информација путем интернета , везаних за наставу историје , једна 
је од занимљивих активности којом су се бавили ученици .Израђивали су разне паное и радове  
поводом обележавња значајних историјских датума, као и припрема за такмичење на 
општинском и окружном нивоу. 

 
ГЕОГРАФИЈА 

           Израда паноа , реферата посвећених Јовану Цвијићу била је једна од активности 
ученика , везаних за наставу географије , као и израда немих  карата и самостално сакупљање 
информација из занимљиве географије. 

 
ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 

      Активности у оквиру наставе физичког васпитања : 
- јесењи и пролећни крос  
- уличне трке 
- учешће на општинској лиги у малом фудбалу , рукомету, одбојци, атлетици ( ученици  IV -VIII  

разреда ) 
- учешће школског фудбалског тима на Дану школе у Товаришеву, сусрет са децом из Зупче 
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- дани спорта за ученике наше школе од предшколаца  и I  до VIII разреда 
 
 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

   Учешћа : 
- ликовна конкурси  
- поставке за  Ускршњи вашар , „За чистије и зеленије школе Војводине“, Дан школе , Нову 

годину , школску славу Свети Сава  
РАЗРЕДНА НАСТАВА 

- Септембар месец – уређивао се ђачки простор, одржано је предавање за прваке о 
безбедности у саобраћају 

- У октобру, покренута је акција прикупљања школског прибора „Деца деци“, организован 
продајни вашар 

- Новембар месец био је посвећен рођендану Јована Јовановића Змаја ( зидне новине и 
свечани час ) 

- У децембру месецу су изложени ликовни радови везани за израду новогодишњих украса од 
материјала за рециклажу-„За чистије и зеленије школе Војводине“, организован је маскенбал 
и вашар 

- Јануар је посвећен школској слави Свети Сава 
- „Месец љубави“ је обележен у фебруару месецу ( зидне новине ) 
- Март је био посвећен Дану жена ( приредба за мајке и баке ) , учешће на ликовним и 

литерарним конкурсима 
- У априлу смо имали Ускршњи вашар 
- Одржано је предавање поводом Дана борбе против болести зависности 
- Дан заштите животне средине је обележен у јуну месецу ( зидне новине ) 

 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

5. октобар – ученици су се упознали са дечјим парвима у оквиру ЧОС. Реализована је акција 
„Деца – деци“  

6. октобар – Шарени крос, спортске активности 
7. октобар – Пријем првака у Дечји савез, спортске активности- одбојка 
8. октобар – Продајни вашар 
9. октобар – завршетак акције „Деца деци“ , спортске активности 
 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТИ 

 

САДРЖАЈ  РАДА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Одржана свечана приредба поводом пријема првака у 
Дечји савез 

Октобар,2015. 

Продајни вашар Октобар 2015. 

Дечја недеља Октобар 2015. 

Свечано обечежен Дан школе  Октобар 2015. 

Новогодишња приредба  Децембар 2015. 

Новогодишњи вашар Децембар 2015. 

Прославњена  школска слава Светог Саве Јануар 2016. 
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Изложба литерарних и ликовних радова поводом 
школске славе 

8. март Март 2016. 

Ускршњи вашар Април 2016. 

Спортска недеља- пролећни крос Мај 2016. 

Свечано смо исптратили ученике осмог разреда наше 
школе – матурско вече 

Јун 2016. 

„Упознајмо се да бисмо се боље разумели“- посета 
ученика из села Зупче са Косова 

Јул  2016. 

 
  РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Програм професионалне оријентације је реализован у потпуности. Ученици осмог разреда су 
урадили тест професионалног избораи са њима је обављен индивидуално-саветодавни рад. 

 
ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА 

 Реализован је, како за ученике млађих, тако и за ученике виших разреда. Носиоци 
реализације су били: ОС, школски стоматолог и педагог. У сарадњи са Домом здравља одржано 
је предавање везано за превенцију карцинома ,  а остале теме реализоване су у складу са 
редоследом наставних тема из познавања природе и друштва. 

 
ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАРКОМАНИЈЕ И ОСТАЛИХ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

 Носиоци реализације: педагог, наставник биологије, ОС.Промовисан је здрав начин 
живота, континуирана је едукација и подизање нивоа информисаности, спроведене су анкете 
међу ченицима везане за болести зависности , постављени су панои у ходницима школе . 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА  

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 
Наставничко веће је одржало 13. седница на којима су разматрана следећа питања у складу 

са планом и програмом рада: 

 Разматрање и утврђивање Годишњег плана рада школе и програма рада Наставничког 
већа за школску 2015/2016. годину, Извештаја о раду школе и директора. 

 Разматрање потреба за набавком наставних средстава и потрошног материјала 

 Припреме за пријем првака у Дечји савез и прослава Дечје недеље 

 Усвајање предлога плана и програма екскурзија, наставе у природи, излета 

 Осигурање ученика,потрошни материјал 

 Teкућа питања. 

 Представљање Календара за стручно усавршавање 

 Ообележавање Дана школе: распоред активности, подела задужења 

 Набавка потребних средстава 

 Разматрање успеха и понашања ученика на крају I класификационог периода. 

 Развојни план школе, планиране активности 

 Самовредновање-упознавање са реализованим активностима 

 Припреме за екстерну евалуацију 

 Анализа  успеха и понашања ученика на крају  првог полугодишта 
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 Разматрање реализације свих садржаја предвиђених годишњим програмом рада за прво 
полугодиште 

 Припрема за прославу Дана св. Саве и обележавање Нове године 

 Анализа рада ученичких организација, секција  

 Анализа рада стручних актива и већа за области предмета и њихов допринос унапређењу 
васпитно-образовне праксе 

 Разматрање календара такмичења и организација припрема ученика 

 Припремна настава за ученике осмог разреда 

 Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за наредне три године 

 Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају III класификациног периода 

 Припреме за екскурзије и наставу у природи 

 Анализа извештаја са такмичења 

 Формирање Комисије за избор ђака генерације 

 Пробни тест за ученике осмог разреда 

 Разматрање реализација редовне, допунске и додатне наставе и слободних активности у 
VIII разреду 

 Анализа успеха и понашања ученика VIII разреда на крају школске године 

 Додељивање посебних диплома, награђивање и похваљивање ученика VIII разреда, 
избор ученика  

 Анализа успеха и понашања ученика VIII разреда на крају школске године након 
поправних и разредних испита 

 Избор ђака генерације 

 Разматрање реализација свих садржаја предвиђених Годишњим планом рада 

 Разматрање анализа успеха и понашања ученика на крају 2.полугодишта 

 Разматрање резултата на такмичењима ученика  

 Упознавање са школским календаром за 2015/2016. годину 

 Припреме за пројекат „Упознајмо се да бисмо се боље разумели“. 

 Организација припремне наставе за разредне испите 

 Припреме за почетак нове школске године (број и расподела нових ученика, дистрибуција 
уџбеника 

 Самовредновање- представљање извештаја 
 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

Oдељенска већа су одржала 12. седница. На њима се разматрана питања предвиђена 
Годишњим планом рада Школе . 

 
Одељењско веће I- IV разреда 
Руководилац Одељењског већа  I – IV је Славица Станковић  

 Конституисање Одељенског већа 

 Усвајање плана и програма рада Одељенског већа 

 Утврђивање распореда писмених и контролних задатака 

 Разматрање начина и  времена реализације екскурзија излета 

 Идетификовање ученика за које је потребно направити ИОП 

 Договор о осигурању ученика 

 Родитељски састанци ( договор ) 

 Утврђивање интересовања ученика за учешће у слободним активностима у току школске 
године 
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 Анализа остварених резултата у учењу на крју првог квартала  

 Понашање и дисциплина ученика  ученика 

 Реализација наставног плана и програмаЕкскурзије, настава у природи 

 Анализа успеха и понашања ученика на крају првог полугодишта 

 Постигнути резултати у ваннаставним активностима  

 Реализација наставног плана и програма 

 Анализа успеха и понашања ученика на крају трећег класификационог периода 

 Резултати остварени у допунској, додатној настави и слободним активностима 

 Реализација наставног плана и програма 

 Учествовање ученика на такмичењу из математике и саобраћаја 

 Реализација годишњег теста 

 Екскурзије и настава у природи 

 Договор и припрема приредбе за пријем првака 

 Анализа успеха и понашања ученика на крају школске године 

 Реализација наставног плана и програма 

 Анализа рада ваннаставних активности 

 Предлог похвала и казни 

 Реализација приредбе за пријем првака  

 Реализација завршне приредбе ученика четвртог разреда за родитеље 
 
Одељењско веће V – VIII разреда 

 
Руководилац Одељењског већа  V – VIII је Миладин Панић  

 Конституисање Одељенског већа 

 Усвајање плана и програма рада Одељенског већа 

 Утврђивање распореда писмених и контролних задатака 

 Разматрање начина и  времена реализације екскурзија излета 

 Идетификовање ученика за које је потребно направито ИОП 

 Договор о осигурању ученика 

 Родитељски састанци ( договор ) 

 Утврђивање интересовања ученика за учешће у слободним активностима у току школске 
године 

 Анализа успеха и понашања ученика на крају првог класификационог периода 

 Реализација плана и програма редовне, допунске, додатне наставе,слободних активности 
и друштвено-корисног рада; 

 Анализа успеха и понашања ученика на крају првог полугодишта 

 Реализација плана и програма редовне, допунске, додатне наставе,слободних активности 
и друштвено-корисног рада 

 Анализа успеха и понашања ученика на крају трећег класификационог периода 

 Резултати ученика на одржаним такмичењима 

 Усвајање уџбеника за наредну школску годину 

 Реализација садржаја и распореда писменог проверавања ученика на крају школске 
године 

 Реализација екскурзије  

 Анализа успеха ученика са већим бројем недовољних оцена 

 Успех ученика на крају другог полугодишта 
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 Ученици добитници дипломе „Вук Караџић” и посебних диплома за поједине образовне 
васпитне области 

 Предлог за ђака генерације 

 Доношење одлуке о организовању и извођењу припремне наставе за упис ученика у 
средњу школу 

 Анализа успеха и понашања ученика на крају другог полугодишта 

 Анализа резултата ученика на одржаним такмичењима 
 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 
Педагошки колегијум је током ове школске године одржао 7. седница на којима је разматрао 

и заузимао ставове у вези са обезбеђивањем и унапређивањем квалитета образовно – васпитног 
рада, остваривао развојни план школе, предузимо мере за унапређивање и усавршавање рада 
наставника и стручних сарадника . 

 Договор о раду-доношење програма рада Педагошког колегијума 

 Организација образовно-васпитног рада: редовне наставе,ваннаставних активности, 
дежурство наставника, екскурзије, обележавање значајних датума 

 Организовање кроса и недеље школског спорта 

 Припреме за екстерну евалуацију 

 Анализа успеха и владања ученика у протеклом периоду  

 Анализа реализације наставног плана и програма редовне, допунске, додатне наставе као 
и ваннаставних активности . 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 

 Анализа реализације наставног плана и програма редовне, допунске, додатне наставе као 
и ваннаставних активности . 

 Реализација садржаја развојног плана 

 Извештај тима за вредновање и самовредновање рада школе 

 Организација такмичења 

 Анализа рада стручних органа 

 Анализа извештаја екстерне евалуације 

 Анализа успеха и владања у протеклом периоду 

 Анализа реализације наставног плана и програма редовне, допунске, додатне наставе као 
и ваннаставних активности . 

 Припрема за полагање завршног испита  

 Текућа питања 

 Припреме за прославу Мале матуре за ученике осмог разреда 

 Договор о изради Годишњег програма рада школе 

 Припреме за израду Извештаја о остварености годишњег плана рада школе 
 

СТРУЧНА ВЕЋА 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

Стручно веће за разредну наставу састало се  шест пута, и на тим састанцима разматране су 
следеће теме: 

 Анализа  Школског програма за први, други, трећи и четврти разред 
 Анализа рада актива после првог тромесечја 
 Организовање огледних часова и анализа истих 
 Прирпреме за екстерну евалуацију 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

21 
 

 Анализа досадашњег рада на реализацији  Школског програма 
 Анализа рада на крају првог полугодишта 
 Анализа извештаја екстерне евалуације 
 Успех и дисциплина на крају трећег тромесечја 
 Настава у природи и екскурзије ученика 
 Успех и дисциплина на крају године 
 Успех ученика на такмичењима 
 Резултати рада већа током школске године 
 Израда програма рада већа за наредну школску годину 
 Избор руководиоца већа за наредну школску годину 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ  

У току ове школске године стручно веће за језике радило је континуирано на извршењу 
постављених програмских циљева и одржало седам састанака: 

 Израда програма и планова реализације допунске и додатне наставе и слободних 
активности 

 Израда план набавке наставних средстава и помагала 

 Дефинисање јединственог става према питању критеријума оцењивања групе предмета 
друштвених наука 

 План рада писмених и контролних задатака 

 Остваривање плана и програма 

 Организација ваннаставних активности 

 Прирпреме за екстерну евалуацију 

 Израда плана рада припреме ученика осмог разреда за полагање завршног  испита 

 Усклађивање наставног рада и оцењивања ученика са образовним стандардима за крај 
обавезног образовања које је прописало Министарство просвете и Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања 

 Укључивање наставника у акредитоване програме стручног усавршавања у оквиру 
програма Министарства просвете  

 Периодична анализа реализације програма  допунске наставе, додатног рада и слободних 
активности на крају другог класификационог периода 

 Анализа извештаја екстерне евалуације 

 Организација и спровођење такмичења предмета природе групе на школском нивоу 

 Унапређивање информатичке оспособљености предметних наставника  

 Употреба дигиталних средстава у настави 

 Спровођење такмичења предмета природе групе на oпштинском нивоу 

 Одабир уџбеника и уџбеничких комплета за наредну школску годину 

 Периодична анализа успеха ученика у оквиру друштвене групе предмета и реализације 
наставних планова трећег класификациони период 

 Анализа реализованих часова огледне наставе 

 Анализа резултата ученика остварених на одржаним такмичењима 

 Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

 Анализа резултата ученика остварених на завршном испиту 

 Анализа учешћа наставника у програмима стручног усавршавања 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ 
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У току 2015/2016. године ово веће одржало је шест састанака и сви предвиђени садржаји 
програмом за текућу школску годину су реализовани.  

 Израда програма и планова реализације допунске и додатне наставе и слободних 
активности 

 Израда план набавке наставних средстава и помагала 
 Дефинисање јединственог става према питању критеријума оцењивања групе предмета 

природних наука 

 План рада писмених и контролних задатака 

 Прирпреме за екстерну евалуацију 
 Израда плана рада припреме ученика осмог разреда за полагање завршног  испита 
 Усклађивање наставног рада и оцењивања ученика са образовним стандардима за крај 

обавезног образовања које је прописало Министарство просвете и Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања 

 Укључивање наставника у акредитоване програме стручног усавршавања у оквиру 
програма Министарства просвете  

 избор акредитованих семинара 
 Унапређивање информатичке оспособљености предметних наставника у оквиру стручног 

већа 
 Анализа успеха ученика у оквиру природне групе предмета  
 Анализа извештаја екстерне евалуације 
 Периодична анализа реализације програма  допунске наставе, додатног рада и слободних 

активности на крају другог класификационог периода 
 Организација и спровођење такмичења предмета природе групе на школском нивоу 
 Унапређивање информатичке оспособљености предметних наставника  
 Употреба дигиталних средстава у настави 
 Спровођење такмичења предмета природе групе на oпштинском нивоу 
 Одабир уџбеника и уџбеничких комплета за наредну школску годину 
 Периодична анализа успеха ученика у оквиру природне групе предмета и реализације 

наставних планова трећег класификациони период 
 Анализа реализованих часова огледне наставе 
 Анализа резултата ученика остварених на одржаним такмичењима 
 Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 
 Анализа резултата ученика остварених на завршном испиту 
 Анализа учешћа наставника у програмима стручног усавршавања 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Чланови тима : 
 

Биљана Ивић – директорка  школе 
Љиљана Ступар,педагог 
Биљана Петровић, учитељ 
Мира Пилиповић,наставник географије 

 Усаглашеност критеријума оцењивања са нивоима способности ученика 

 Унапређивање рада у слободним активностима, изборним предметима,ђачким 
организацијама 

 Вредновање дела школскогпрограма који се односи на изборне и факултативне облике 
извођења наставе 
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Чланови стручног актива за развојно планирање су: 

 Биљана Ивић- директорка школе, 

 Љиљана Ступар-педагог,  

 Мирјана Коканов- учитељ 

 Славица Ајдер- наставник биологије,  

 Вера Кесић- наставник српског језика  

 Љиљана Војновић- наставник српског језика, тим за самовредновање 

 Борислав Поповић- родитељ 

 Бојан Радман –локална заједница 
 
Циљеви и задаци  рада актива за РПШ је унапређење области: НАСТАВА И УЧЕЊЕ, 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

 Доношење програма рада стручног актива за развојно планирање 

 Анализа активности предвиђених рпш за ову школску годину 

 Усклађивање годишњег програма са развојним планом школе 

 Евалуација пројеката реализовани током протекле школске године 

 Информисање наставника о могућим садржајима рада  

 Унапређење планирања и припремања наставе уз коришћење различитих 
ресурса знања 

 План реализације угледних и огледних часова 

 Сајам старих заната 

 Класификациони период: анализа рада у протеклом периоду и 
идентификовање проблема  

 Унапређивање планирања наставе у смислу организовања индивидуалног и 
тимског рада 

 Стручно усавршавање свих учесника у образовно-васпитном раду 

 Информисање родитеља и њихово ангажовање у предлозима за даљи рад   

 Активности везане за спровођење подршке ученицима 

 Анализа извештаја екстерне евалуације 

 Класификациони период: анализа рада и утврђивање могућих смерница за 
даљи рад 

 Промоција успешних ученика 

 Активности везане за унапређење наставе и учења- допуна базе знања 

 Унапређење сарадње са центром за социјални рад и домом здравља 

 Активности везане за унапређење постигнућа ученика 

 Унапређење сарадње са родитељима уз организовање заједничких 
дктивности 

 Класификациони период: анализа рада  

 Сарадња са другим школама  

 Пројекат „Упознајмо се да бисмо се боље разумели“ 

 Успех ученика на иницијалном тестирању- мере унапређења 

 Награђивање ученика 

 План евалуације пројекта развојног планирања 
 
ТИМ САМОВРЕДНОВАЊА 
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Стручни тим аза самовредновање чинили су: 
 

 Биљана Ивић, директор; 

 Љиљана Ступар, педагог; 

 Весна Ранисављев, наставник разредне наставе;  

 Срђан Темеринац, професор информатике;  

 Љиљана Војновић,  професор српског језика;  

 Данијела Васић, члан Савета родитеља и  

 Сергеј Темеринац , ученик осмог разреда и представник Ђачког парламента. 
 
Ове школске године тим за самовредновање извршиоје  евалуацију и самоевалуацију кључне 
области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, у оквиру три стандарда: 

 1. У  школи  функционише  систем  пружања подршке ученицима. 

 2. У школи се подстиче лични, професионални  и социјални  развој  ученика. 

 3. У школи функционише  систем подршке деци из осетљивих група  
 

 ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 
Тим за заштиту ученика чине: 

Биљана Ивић, директорка школе 
Љиљана Ступар , педагог школе 
Вера Кесић, наставник српског језика 
Миладин Панић, наставник математике 
Срђан Темеринац, професор информатике 
Гордана Вукојев , васпитач 

 
Спроведене су следеће активности  Програма превенцији : 

 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

 Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно 
окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и 
родитеља 

 Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање 
насиља и злостављања 

 Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног 
особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање, препознавање и решавање 
проблема насиља 

 Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању 
деце који указују на потенцијално насилно понашање 

 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 

 Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника 
у школском животу о томе 

 Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без 
излагања опасности врше пријављивање насиља 

 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну 
комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење 
социјалних вештина 
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 Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних  и групних 
разговора 

 Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 
превазилажењу проблема насиља у школи 

  
ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

Биљана Ивић, директорика школе 
Зорица Хаџић, учитељица 
Представник БИЕ 
Родитељ 

 
Активности тима: 

 Анализа мера, начина и поступака заштите и безбедности ученика у Школи 

 Појачане су мере безбедности за ученике из осетљивих група 

 Свакодневна сарадња са државним органима и јединицама локалне самоуправе 

 Дежурство наставника и помоћно-техничког особља 

 Обезбеђење свих елеманата заштите од пожара, поплава, удара грома и других 
елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика Школе 

 Мере за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у складу са Посебним 
протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно васпитним установама 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
Руководиоци ученичког парламента била је Љиљана Ступар 

На предлог одељењских заједница 71 , 7 2 ,  81  и 82 чланови   ђачког парламента у школској  
2015/16. години  били су : 

 Јована Јањић 81 
 Сергеј Темеринац 81 
 Александра Поповић 82 
 Наталија Ђерковић 82 
 Ања Војновић  71 
 Никола Глувић 71 
 Тијана Кнежевић 72 
 Зорана Јовић 7 2 

 
За председника ђачког парламента изабрана  је Александра Поповић 
 

Представник из редова ЂП за Школски одбор и Стручни актив развојног планирања  била 
је  Наталија Ђерковић  , заменик је био Сергеј Темеринац, записничар Ања Војновић.  

 
У оквиру обележавања Дечје недеље од 5 – 11.10.2015. године, у договору са 

представницима ђачког парламента,  реализоване су следеће активности: 
 
Понедељак,  5.10.2015. 
Покретње акције „Деца-деци“ ( бојанке и бојице ) 
 Шах 
Слатки дан 
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Осликавање платоа испред школе ( предшколци) 
 
Уторак, 6.10.2015. 
 Шарени крос 
Фудбал 
 
Среда, 9.10.2015. 
Пријем првака у Дечји савез 
Одбојкашка утакмица 
 
Четвртак,10.10.2015. 
Вашар старих заната 
Фудбал – ученици против наставника 
 
Петак,11.10.2015. 
Завршетак акције „Деца - деци“ 
Чланови парламента узели су учешће у : 
 
 Реализацији новогодишњег вашара – децембар. 
 Активно су учествоввали  у промоцији здравог живота и истицању важности спорта за 

правилан раст и развој 
 Разматрали су се  односи ученика, наставника, стручног сарадника и предлагане су  мере за 

њихово побољшање 
 Редовно се радило на  интернет презенатцији школе 
 Учешће и у организацији културно – спортских активности 
 Учешће у активностима везаним за професионалну оријентацију 
 Разматрала су се  правила понашања у школи 
 Активно се учествовало у уређењу школског простора 
 Спроведено је истраживање : „Да ли се наши ученици здраво хране“.Након обраде добијених 

резултата, ученик Милан Јовин је представио презентацију ученицима наше школе, по 
одељењима. 

 Парламентарци су узели учешће и у избору ђака генерације – мај. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

РАД ПЕДАГОГА 

 
У току школске 2015/16. године педагог је обављао послове који су предвиђени Годишњим 

планом рада школе: планирање и организовање васпитно - образовног рада, сарадњу са 
ученицима, родитељима, аналитичко - истраживачки рад и остале послове значајне за 
функционисање  наставе. Педагог је радио са 50 % норме - понедељак, среда, петак једне 
седмице, уторак, четвртак друге седмице. 

 Педагог је учествовао у изради месечних и полугодишњих извештаја о свом раду, 
извештају из одређених области рада  школе. Педагог је био члан Тима за самовредновање, 
Педагошког колегијума, Тима за представљањае рада школе и школски маркетинг, Тима за 
развој школског програма, Тима за ШРП,  Ђачког  парламента, Тима за заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања. Педагог је пратио реализацију  редовне наставе путем увида у и 
дневнике рада. Прегледани су наставни планови, дневници  рада од I -VIII разреда, дневник рада 
васпитача, Матичне књиге  и посећени су часови наставника у складу са утврђени 
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распоредом.Пружана је стручна помоћ наставницима на унапређивању квалитета васпитно-
образовног рада, 

 Педагог је  учествовао у медијском представљању рада школе ( сликано и објављено 996. 
фотографија за школску 2015/16. годину).Урађен  је видео " Ми 2015/16." , " Наш осмех"  
(ученици VIII1 ). 

 Праћена је реализација васпитно-образовног рада и систематски је праћен и вреднован 
васпитно-образовни, односно наставни процес, као и развој и напредовање ученика.  

 Праћени су успех и владање ученика на класификационим периодима и предлагане су 
мере за њихово побољшање. Праћен је и успех ученика у ваннаставним активностима, 
такмичењима, као и  на завршном испиту . 

 Педагог је био одељењски старешина VIII 1 . Одржани су радионице са ученицима, 
презентације и ЧОС. Рађено је на професионалној оријентацији ученика .Све информације у вези 
завршног испита и уписа ученика у средње школе биле су истакнуте на огласној табли и путем 
интернет  комуникације са ученицима осмих разреда. 

 Сарадња је била са учитељицом  првог разреда Славицом Станковић у погледу описног 
оцењивања и вођења Матичне књиге. 

 Припремљен је и пропратни материјал за ученика првог разреда којем је била потребна 
подршка у учењу .Редовно је посета била деци припрмне предшколске групе. 

 Педагог је био на 29. часова замене. 
 Тестирано је 23. деце за полазак у први разред. 
 Вођени су саветодавни разговори о професионалној оријентацији ученика, као и 

разговори са ученицима који су имали одређених проблема (слабе оцене, дисциплина, нерад, 
ометање часова итд). Обавњен је саветодавни разговор са ученицима 224.пута, о чему је вођена 
евиденција разговора.   

 Педагог је пружао саветодавну помоћ и подршку родитељима и  старатељима у раду са 
ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању и професионалној оријентацији и 
упознао је родитеље и старатеље са важећим законима , протоколима о заштити ученика од 
занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој ученика у 
циљу представљања корака и начина поступања установе и организовао је хуманитарну акцију 
август - септембар 2015. за социјално угроженог ученика првог разреда. 

 Педагог је присуствовао седницама одељењских већа, Наставничком већу, састанцима 
Тимoва, Савета родитеља, Школског одбора и присуствовао акредитованом семинару  "Школа 
ненасиља" (октобар, 2015). Посећена је ОШ " Херој Пинки" у  Бачкој Паланци на Светски дан 
посвећен особама са Дауновим синдромом ( 21.3.2016). 

 Априла месеца присуствовано је сајму образовања у ОШ " Вук Караџић" у Бачкој Паланци. 
 Континуирано су размењивана  искуства са другим педагозима и стручним сарадницима у 

образовању. 
 Праћене су  информација од значаја за образовање и васпитање на интернету. 
 Сарадња постоји и са Центром за социјални рад и њиховим тимом у вези оних ученика 

који су смештени код старатељских- хранитељских  породица, као са полицијском станицом у 
Бачкој Паланци. 
 Сарадња је била и са образовним, здравственим, социјалним, културним и другим 
установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-образовног рада установе. 

 Вођена је евиденција о раду са наставницима, ученицима , родитељима, старатељима и 
хранитељима. 

 Прикупљање података о ученицима , родитељима, старатељњима  и чување материјала 
који садржи личне податке о ученицима обављано је у складу са потребом о чувања приватности 
ученика и родитеља. 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

28 
 

 Припремани и чувани протоколи и чек листе за праћење наставе и васпитних активности 
на нивоу школе. 

 
РАД  БИБЛИОТЕКАРА 

Током школске године, библиотека је помагала остваривању задатака школе и унапређивању 
наставе на тај начин што је књигу ставила у службу наставе.   

     
Целине у оквиру којих је реализован план распоређене су по месецима: 
Септембар 
Обрада нових књига (уџбеници) 
Непосредан рад са корисницима – члановима библиотеке, како ученика тако и наставника 
Стручни рад са књигом и периодичном публикацијом 
Административни послови 
Стручно усавршавање (посета другим библиотекама, изложбе и презентације нових 

актуелних књига) 
Присуство седницама 
Октобар 
Свакодневни рад са ученицима – информације и препорука књига за читање, те разговор о 

прочитаним књигама 
Развијање читалачких навика и методе рада за лакше учење (посета психолога и педагога) 
Избор и препорука књига за читање: предности и добре стране књиге које читамо  
 
Новембар  
Помоћ ученицима око израде реферата и упућивање на коришћење приручника (лексикони, 

речници, енциклопедије) 
Обрада нових књига и периодичне публикације (класификације и инвентарисање) 
Рад са члановима библиотекарске секције (санирање старих дотрајалих књига) 
Расход дотрајале библиотечке грађе 
Децембар 
Свакодневно вођење статистике о прочитаним, раздуженим и задуженим књигама 
Разговор са наставницима о актуелним новим књигама, те набавци истих 
Јануар 
Евиденција прочитаних књига (ученика и наставника) 
Семинари (сарадња с другим школама и библиотекарима) 
Фебруар 
Пријем првака у библиотеку (час са појединачним одељењем, предавање о књигама, начин 

задуживања и раздуживања књига) 
Презентација нових интересантних књига (наставници и библиотекар) 
Инвентарисање и каталогизација новокупљених књига 
Ученичка секција (рад на похабаним књигама и класирање истих) 
Март 
Праћење литературе из области библиотекарства 
Присуство семинарима 
Часови с нижим разредима (I и II разред) – бајке- Пушкин, Андерсен, Грим 
Песници – гости – посете и разговор с нижим разредима 
Април 
Административни послови (број прочитаних књига ученика и наставника) 
Књижаре и издавачке куће (обилазак и куповина поклон књига за наше одличне ђаке) 
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Културна и јавна делатнсот (презентација нових књига, вечери поезије и др.) 
Квиз осмих разреда (прочитане књиге у протеклом периоду) 
Реверс, као начин задуживања у другим градским библиотекама (8. разред) 
Мај 
Каталошка обрада нових поклон књига 
Песници – Змајеве дечје игре (посета школи) 
Рад са одељењима осталих разреда (реверси као начин задуживања књига у градској и 

другим библиотекама) 
Деца песници – наши даровити ђаци 
Јун 
Обавештење ученицима за благовремено раздуживање књига 
Рад на књижном фонду библиотеке 
Сарадња са наставницима о набавци нових и раздуживању већ задужених књига 
Евиденција и статистика прочитаних књига 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
         

У току шк.2015/2016.године Школски одбор се састајао осам пута у редовном заседању у 
просторијама школе, а одржана је и једна ванредна седница . На седницама се расправљало и 
одлучивало о свим питањима која су у надлежности рада и одлучивања Школског одбора као 
органа управљања:  

 Анализа и усвајање Извештаја о раду за школску 2014/15. годину; 
 Анализа и усвајање Извештаја о раду директора за школску 2014/15. годину; 
 Анализа и усвајање Годишњег плана рада Школе за школску 2015/16. годину; 
 Анекс развојног плана школе 
 Доношење одлуке о издавању школског простора; 
 Упознавање са условима рада школе на почетку школске године; 
 Информисање и доношење одлуке о осигурању и исхрани ученика; 
 Стручна заступљеност наставе; 
 Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог класификационог периода; 
 Упознавање са избором туристичке агенције за реализацију екскурзије, излета и посета 
 Доношење Плана јавних набавки за 2016. годину; 
 Доношење одлуке формирању комисије за попис и отпис материјалних средстава. 
 Финансијско пословање школе, резултати улагања и планирање утрошка средстава са 

планирањем уређења Школе и других потреба и издатака; 
 Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог полугодишта; 
 Извештај комисије о извршеном годишњем попису и отпису материјалних средстава;  
 Усвајање годишњег обрачуна (завршног рачуна) Школе. 
 Извештај о екстерној евалуацији 
 Извештај о успеху и владању ученика на крају трећег класификационог периода; 
 Разматрање мера за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног 

рада; 
 Припреме за обављање завршног испита за ученике осмог разреда; 
 Припрема матурске прославе. 
 Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају другог полугодишта; 
 Извештај о резултатима заврсног испита испита и упису у средњу школу; 
 Извештај о раду Школе на крају другог полугодишта. 
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Сарадња Школског одбора и запослених била је на задовољавајућем нивоу. Сви чланови 

се нису редовно одазивали позивима и присуствовали седницама, посебно представници 
локалне самоуправе. Председник Школског одбора је коректно водио седнице, и 
дозвољавао активно учешће свим члановима у изношењу својих ставова, мишљења и 
закључака. Чланови су редовно обавештавани и одазивали су се на позиве директора и 
договарали се о свим питањима значајним за рад Школског одбора. 
 
 
Директор                                                                                                           Председник ШО 
_____________________      ______________________ 
( Биљана Ивић)                       ( Миладин Панић )  
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

32 
 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

33 
 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

34 
 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

35 
 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

36 
 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

37 
 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

38 
 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

39 
 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

40 
 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

41 
 

 
 
 
 

 
 



         Извештај о раду  ОШ "Жарко Зрењанин" Обровац 

42 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

                                        
 
 
 
 
                                     «Жарко Зрењанин» 

 
Кључна област: 

 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
 
 
 
                                                                У Обровцу, 
                                                               29. 6. 2016. год.  
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 Назив извештаја:  Извештај о самовредновању рада школе  
 Број учесника: 7 
 

 Биљана Ивић, директор; 
 Љиљана Ступар, педагог; 
 Весна Ранисављев, наставник разредне наставе;  
 Срђан Темеринац, професор информатике;  
 Љиљана Војновић,  професор српског језика;  
 Данијела Васић, члан Савета родитеља и  
 Сергеј Темеринац , ученик осмог разреда и представник Ђачког парламента. 

 
 Место и време реализованих активности: Обровац, септембар -  август, школске  2015/16. 

године  
Опис процеса самовредновања кроз кораке: 

                
1.  Школски тим за самовредновање се сложио да се за следећу кључну област 

самовредновања  рада школе изабере четврта  кључна област: подршка ученицима. 
2. Школски тим за самовредновање је начинио план активности за     

                     редновање  квалитета школских постигнућа и договорио се о временској динамици. 
3. Анкетирање наставника и ученика четвртог, шестог и седмог  разреда.  
4. Прикупљање података из постојеће школске документације    релевантне за 

показатеље самовредновања рада школе. 
5. Обрада података добијених анкетирањем и прикупљањем. 
6. Анализа добијених података. 
7. Писање извештаја 

 
1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима (4.1.) 

 
У оквиру овог  стандарда  утврђивали  смо присутност следећих индикатора: 
 

   Стандард          Индикатори Процена 
 

 
4.1. У 

школи 
функционише 
систем 
пружања 
подршке 
ученицима. 

 

4.1.1. Ученици су обавештени о 
врстама подршке у учењу које пружа 
школа. 

+ 

4.1.2. На основу анализе успеха 
предузимају се мере подршке 
ученицима. 

+/- 

4.1.3. У пружању подршке ученицима 
школа остварује комуникацију са 
породицом. 

+ 

4.1.4. У школи функционишу тимови 
за подршку ученицима у прилагођавању 
школском животу. 

- 

4.1.5. Школа сарађује са релевантним 
институцијама у пружању подршке 
ученицима. 

+ 
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Индикатор 4.1.1.  је у потпуности присутан. Школа организује допунску и додатну наставу у 

складу са законом. У школи постоје различите секције у негују се ваннаставне активности у 
које је укључено више од половине ученика. Ученици су обавештени што се и види из анкета. 

 
Индикатор 4.1.2. је делимично присутан. Увидом у педагошку документацију 
 ( педагошке свеске учитеља и наставника) изводи се закључак да квалитет и 

функционалност евиденције није ни приближно исти код свих запослених. Иако се мере 
индивидуализације код ученика с ниским постигнућима спроводе, и  на основу њихове 
анализе планира даље, читав процес није довољно транспарентан. 

Ми смо мала сеоска школа, која ради у једној смени заједно с предшколским припремним 
програмом тако да је сарадња свих учесника наставног процеса 

( поготово код ученика с ниским постигнућима и ученицима из осетљивих група) висока, те 
иако није увек „ видљива“,  не значи да је нема. 

Једна од већих замерки екстерне евалуације која је вредновала нашу школу у новембру 
2015. године односи се управо на овај индикатор, па ће и бити део Акционог плана за 
унапређење. 

У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију с родитељима у виду 
индивидуалних разговора и на родитељским састанцима. Организују и заједничке акције 
чиме се унапређује даљи развој школе. Индикатор 4.1.3.  процењујемо као углавном  присутан 
с простором за унапређење. 

 
 Индикатор 4.1.4.  није присутан. У школи постоје тимови предвиђени законом,   али међу 

њима није тим за пружање подршке у прилагођавању школском животу. Мишљења смо да се 
ученицима  свакако пружа подршка ( мала, сеоска школа у једној смени где су и ученици и 
родитељи и наставници упућени једни на друге!) и без постојања наведеног тима. 

 
Индикатор 4.1.5.  је у потпуности присутан. Школа сарађује с Домом здравља, Центром за 

социјални рад, Полицијском управом, Канцеларијом за инклузију Рома. Даје и препоруке у 
случајевима додатних мера подршке ( логопед и дефектолог). О свим видовима сарадње 
постоји уредна евиденција. 

 
                                      

Процена стандарда 4.1. 
Из чек листе произилази да су присутна четири индикатора па је овај стандард добро остварен 
и одговарао би нивоу 3.                                                                                     
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 2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика ( 4.2.) 
 
У оквиру овог  стандарда утврђивали  смо присутност следећих индикатора: 
 
 

   Стандард          Индикатори Процена 

 
4.2. У школи 

се подстиче 
лични, 
професионални 
и социјални 
развој ученика. 

4.2.1. Понуда ваннаставних 
активности у школи је у функцији 
задовољавања различитих потреба и 
интересовања ученика, у складу са 
ресурсима школе. 

 
+ 

4.2.2. У школи се организују 
програми/активности за развијање 
социјалних вештина (конструктивно 
решавање проблема, ненасилна 
комуникација...). 

+ 

4.2.3. Укљученост ученика у 
ваннаставне активности је иста или већа 
него претходне године. 

+ 

4.2.4. У школи се промовишу здрави 
стилови живота.  

+ 

4.2.5. У школи се промовишу заштита 
човекове околине и одрживи развој.  

+ 

4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се 
професионални развој ученика.  

+ 

 
 Индикатор 4.2.1. је у потпуности присутан. Понуда ваннаставних активности задовољава 

различите потребе и интересовање ученика и реализује се у школи и ван ње. 
 
 

Р.БР. СЕКЦИЈА  РЕАЛИЗАТОР  

1. Саобраћајна секција Биљана Ивић 

2. Литерарна секција Вера Кесић 

3. Рецитаторска секција Љиљана Војновић 

4. Млади географи Мира Пилиповић 

5. Млади историчари Гордана Гламочанин 

6. Дечији савез Весна Ранисављев 

7. Кошарка Јовица Тркуља 

8. Одбојка Драган Медић,Миланко Ћурић 

9. Ликовна секција Ивана Вукановић 

10. Драмска секција Мирјана Коканов 

11. Шах Срђан Темеринац 

12. Хор Милена Обрадовић 

13. Лепо писање Зорица Хаџић 

14. Математичка секција Биљана Петровић 

15. Народна традиција Славица Станковић 
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За ученике првог и другог разреда организован је продужени боравак који редовно похађа 
27 ученика.  

 
Индикатори 4.2.2. и 4.2.3. су такође присутни. 
Одељенске старешине организују активности које за циљ имају развијање социјалних 

вештина ( конструктивно решеавање проблема, ненасилна комуникација, оформљен је 
медијаторски тим ...). Укљученост ученика у ваннаставне активности је константна. 

 
 Индикатори 4.2.4. и 4.2.5 су присутни.  Ради промовисања здравствене заштите и здравог 

начина живота имамо сталну сарадњу са здравственом службом (посете здравствених радника,  
едукативни постери, редовно организовање систематских прегледа ученика...). Имамо сарадњу 
са установама за бригу о деци и редовне акције за помоћ ученицима. Одељењске старешине и 
стручни сарадници проводе довољно времена у разговорима са ученицима и родитељима, о 
томе воде уредну евиденцију и прослеђују релевантне информације поштујући њихову 
поверљивост. Ученици се радо одазивају и учествују у акцијама попут прављења едукативних 
паноа и постера којима се промовише здрав начин живота или о штетности алкохола и дувана, 
као и о болестима зависности. 

 
Унапређење професионалног развоја ученика је у претходном вредновању ове области ( 

школска 2008/09. година) је било  у процењено као недовољно развијено и било је укључено у 
Акциони план. Занимљиво је истаћи напредак у  овој области. Оформљен је Тим за ПО који је 
представио петофазни модел у сарадњи с немачким ГИЗ-ом и начинио план радионица ПО за 
ученике 7. и 8. разреда. Посећивани су Сајмови образовања у Бачкој Паланци,  као и 
активности Отворених врата у средњим школама. Ученици имају свој ПО кутак у школи као и 
информације и линкове на сајту школе. Највећи проблем представљају реални сусрети са 
светом рада ( финансијски условљавајући), али је ове школске године група заинтересованих 
ученика и ученица имала реални сусрет са светом рада у Дому здравља у Б. Паланци. 
Индикатор 4.2.6. је према томе присутан. 

 
  
      Процена стандарда 4.2. 

  Из процене произилази да је присутно свих шест  индикатора па је овај стандард у 
потпуности присутан  и одговарао би нивоу 4.                                                                                     
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   3. У школи функционише систем подршке деци из   осетљивих група (4.3.) 
 
У оквиру овог стандарда утврђивали  смо присутност следећих индикатора: 
 
 

   Стандард          Индикатори Процена 
 

4.3. 
У школи 

функционише 
систем 
подршке деци 
из осетљивих 
група. 

4.3.1. Школа предузима активности 
за упис у школу ученика из осетљивих 
група. 

+ 

4.3.2. Школа предузима мере за 
редовно похађање наставе ученика из 
осетљивих група. 

+ 

4.3.3. У школи се примењују 
индивидуализовани 
приступ/индивидуални образовни 
планови за све ученике из осетљивих 
група. 

+/- 

4.3.4. У школи се организују 
компензаторни програми/активности за 
подршку учењу за ученике из осетљивих 
група. 

+/- 

4.3.5. Школа сарађује са релевантним 
институцијама и појединцима у подршци 
осетљивим групама. 

+ 

 
 
Индикатори 4.3.1. и 4.3.2. су присутни јер су сва деца из нашег места у складу с 

календарским узрастом укључена у припремни предшколски програм. Школу похађају и 
ученици из социјално осетљивих група која су углавном добро социјализована у заједници. 
Преудузимају се мере како би та деца редеовно похађала настава. У циљу тога развијена је 
сарадња с Центром за социјални рад, просветним инспектором и полицијом, у случају потребе, 
што се уредно евидентира. 

 
 Тумачење присутности  индикатора 4.3.3. и 4.3.4. изазвало је подељеност чланова Тима, 

поготово што су у екстерном евалуирању ови индикатори истакнути као недовољно присутни. 
 
Приближно половина запослених  примењује индивидуализовани приступ за ученике у 

односу на њихове образовне потребе. За ученике којима је неопходна додатна подршка планове 
прави још мањи проценат запослених. Ученици којима је  израђен ИОП  нису регистровани,  иако 
у једном случају родитељи нису дали сагласност. Простор за унапређење ових индикатора мора 
се кретати у правцу појачаног и осетљивијег система праћења образовних потреба ученика, без 
обзира да ли су то ученици с ниским постигнућима или даровита деца.   

 Планираће се и конкретно и функционално стручно усавршавање у овој области јер се 
велики број запослених сусреће с много непознаница.    

 
Ови се индикатори процењују као недовољно присутни. 
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Индикатор 4.3.5. је присутан. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у 
подршци осетљивим групама. 

 
Постоји сарадња и координација  са сарадницима из других основних школа, диспанзером, 

као и између одељењских старешина, родитеља и стручних сарадника, Центра за социјални рад 
и Канцеларије за инклузију Рома 

( Ученицима ромске националности набављане су уџбеници  и били су стимулисани за упис у 
средње школе. Више од деведест процената ученика наше школе ромске националности уписује 
средњу школу!). 

 
 

Процена стандарда 4.3. 
Из процене произилази да је  присутно више од 50% индикатора па би овај стандард  

одговарао  нивоу 3.                                                                                     
 

Закључак 
 

Индикатори које смо сагледавали и процењивали њихову присутност указују на то  су 
разматрани стандарди у просеку добро остварени.  

У области стандарда 4.1. и 4.3. проценили смо праксу која одговара нивоу три, а у области 
стандарда 4.2. праксу која одговара нивоу 4.  

 

СТАНДАРДИ 

4.1. 4.2. 4.3. 

3 4 3 

               3,33 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

 
 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 
Развојни циљ : Рад на унапређивању квалитета  наставе, стварањем школе по мери детета 

водећи рачуна о индивидуалним потребама. могућностима и способностима ученика. 

Реализовано - исходи Индикатор промене Оставреност 

Евалуирани планови рада 
наставника 

50% наставника редовно 
евалуира своје планове 

+ 

Број реализованих 
угледних и огледних часова 

10 наставника је реализовало 
угледни час 

+- 
Нису сви 

наставници 
реализовали 
угледне часове 

Број одржаних седница 
стручних већа 

Одржан је планирани број 
седница стручних већа у складу са 
ПРШ 

+ 

Проширена база 
припрема за час 

Постојећа база од 50 припрема 
у електронској и писаној форми је 
допуњена. 

+ 

Усклађени наставни 
планови 

Остварена је корелација 
наставних садржаја сродних 
предмета (30%) 

+ 

Допуњена база знања - 
ППП 

База знања  ПП презентација је 
допуњена. 

+ 

Ученици су 
заинтересовани за извођење 
часова 

Више од 40 % ученика у сваком 
разреду је заинтересовано за 
извођење часова. 

90% процената предметних 
наставника је одржало часове у 
одељењима четвртог разреда. 

 

+ 

Израђене припреме за 
извођење часова 

15 припрема за извођење 
наставе  

 

+ 

Реализовани часови 
„Ученик- предавач“ 

Реализовано је 15 часова – 
8. новембра , поводом Дана 

просветних радника и у току 
школске године 

+ 

Евалуирани израђени 
планови унапређења 
квалитета наставе и учења 

Актив природних и друштевник 
наука су проценили израђене 
планове 

 
 
 

+ 

Часови допунске и Часови допунске наставе нису +-  
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додатне наставе довољно посећени. 
Додатна настава је добро 

посећена. 

Није 
спречено 
осипање 
ученика с 
допунске 
наставе 
 

Прилагођени тестови 
 ( према нивоима и 

стандардима) 

50% тестова је прилагођено 
ученицима 

+ 

Ученици су научени како 
да уче 

30 % ученика прошло је 
радионице о учењу за израду 
мапа ума , брзог читања, .. 

+ - 
Нису сви 

ученици усвојили  
ни применили 

знања о 
ефикасним 

техникама учења 

Ученици самостално 
процењују своја знања и 
постављају циљеве 

На часовима српског језика и 
математике у предметној настави 
и у 4. разреду у разредној настави 
ученици су  самопроцењивали 
своја  знања. 

+ - 
Нису сву 

наставници 
уградили 

самовреднова-
ње ученичког 
знања у своје 

часове 

Повећан број ученика који 
решавају задатке напредног 
нивоа 

Број ученика који решавају 
задатке напредног нивоа незнатно 
је повећан у редовној настави. 

Анализом тестова са завршних 
испита  утврђено је да нема 
помака у броју ученика који 
решавају задатке напредног 
нивоа. 

- 
Проценат 

ученика који 
решавају задатке 
напредног нивоа 

није повећан 

 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
Развојни циљ : Рад на унапређивању квалитета бриге о ученицима, подршке њиховом учењу 

и професионалној оријентацији, социјалном и личном развоју неговањем различитости  кроз 
ваннаставне активности . 

 

Реализовано - исходи Индикатор промене  Оствареност 

Ученици учествују на 
ликовном конкурсу 

30 % ученика учествује на 
ликовном конкурсу 

+- 
Нису сви 

ученици 
учествовали у 
предложеним 
активностима 
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Ученици учествују на 
литерарном конкурсу 

15 % ученика учествује на 
литерарном конкурсу 

+-  
Нису сви 

ученици 
учествовали у 
предложеним 
активностима 

Изложба ученичких 
радова 

Ликова изложба  +- 
Нису сви 

ученици 
учествовали у 
предложеним 
активностима 

Награђени ученици 1 награђени ученик ( ван 
школе) 

 

+ 

Обучени наставници Наставници су унапредили 
своје компетанције: 27 наставника 
је прошло семинара Школа 
ненасиља. 

 

+ 

Наставници реализују 
радионице Програма  за 
професионалну оријентацију 

 

35 % одељенских старешин 
реализује радионице. 

+ 

Родитељи су информисани 
о професионалној 
оријентацији 

Разредне старешине  8. 
разреда су одржале родитељске 
састанке на којима су 
информисале родитеље о ПО 

 

+ 

Ученици су информисани 
о професионалној 
оријентацији 

Разредне старешине 7. и 8. 
разреда су одржале ЧОС 

+ 

Организован је реални 
сусрет са светом рада  - Дан 
дома здравља 

Заинтересовани ученици 8. 
разреда су посетили ДЗ у Б. 
Паланци и тамо провели радни 
дан ( 7. април) 

 

+ 

Средње школе су 
представљене ученицима 

Гиманзија, економска и 
техничка школа представљене 
суученицима 8. разреда путем 
пропагандног материјала и Дана 
отворених врата. Обавештени су и 
о Сајму ПО у ОШ В. Караџић 

+ 

Одржано предавање-
ученици су безбеднији у 
саобраћају 

Ученици  1. и 5. разреда 
слушали су предавање 

+ 
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Одржана трибина о 
вршњачком насиљу 

Ученици од 5. до 7. разреда 
присуствовали  су трибини 

+ 

   

Реализоване су радионице 
о вршњачком насиљу 

70 % наставника реализовало 
је радионице на ЧОС 

+ 

Ученици коструктивније 
решавају своје проблеме 

Формиран ученички  
медијаторски тим 

+ 

Организоване „Игре без 
граница“ у оквиру Дечје 
недеље 

90 % ученика учествује у 
играма 

+ 

Организован турнир у 
малом фудбалу 

30 % девојчица је  учествовало  
на турниру Моја школа – мој клуб 
са шест школа из општине. 

+ 

Организован 
новогодишњи маскенбал 

Ученици су учествовали на 
маскенбалу последњег дана првог 
полугодишта, а предшколци , већ 
традиционално и дефилеом , 
последњег наставног дана.  

+ 

Организовани дани спорта 70 % ученика и 80 % 
наставника учествује ( Дечја 
недеља и 4. јун) 

+ 

Организована приредба у 
циљу смањења различитости-
Упознајмо се да би се боље 
разумели- Словаци 

Гости : Ученици ОШ „15. 
октобар“  Пивнице 

Сусрет није остварен.  
Угошћена су деца из ОШ 

„Благоје Радић“ из Зупча с Косова, 
пригодним програмом драмске 
секције, КУД- а и организованим 
спортским активностима. Учешће 
20 % ученика, 50 % наставника и 
велики броје родитеља. 

+- 
Следеће 

школске године 

 
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 
Унапређивати успех у учењу , квалитет знања и  постигнућа ученика, снажити мотивацију за 

учење и изграђивати вредности код ученика. 
 

Реализовано - исходи Индикатори промене  Оствареност 

Реализоване радионице о 
техникама учења 

Одељенске старешине  су на 
часовима изводиле радионице о 
ефикасним техникама учења, као 
и предметни наставници 
специфичним задацима  

( плакати, мапирање...) 

+- 
Не примењују 

сви ученици 

Ученици  су обучени 30 ученика је обучено.  +-  
Не примењују 

сви ученици 

Родитељи су информисани 
о терминима допунске 

80 % информисаних родитеља 
на родитељском састанку, али 

+- 
Родитељи 
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наставе, као и терминиом 
пријема код предметног 
наставника 

осипање ученика није 
заустављено у значајнијој мери. 

нису увидели 
значај редовног 

похађања 
допунске наставе 

Успешни ученици су 
промовисани 

Књига обавештења, школски 
сајт, огласна табла, медији, ... 

Дружење у зборници 
 

+ 

Успешни ученици су 
награђени 

Награђени су ученици 8.  
Разреда, Ђак генерације- у школи 
и од стране Општине. 

 

+ 

Отворено одељење 
продуженог боравка за 
ученике 1. и 2. разреда 

 

27 ученика редовно похађало 
продужени боравак. 

+ 

Појачана брига о деци и 
њиховим постигнућима после 
наставе 

70% ученика који похађају 
продужени боравак остварују 
очекиване образовне стандарде. 

 

+- 

 
АКЦИОНИ ПЛАН 

 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
ОПШТИ ЦИЉ  
Сагледати степен  квалитета бриге о ученицима, подршку њиховом учењу, социјалном и 

личном развоју, као и могућности њиховог унапређења. 
 

ПРИОРИТЕТИ   
 

АКТИВНОСТИ  
  
 

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ  
АКТИВНОСТИ 

Функционализова
ти постојећу 
евиденцију 

како би била у 
служби процеса 
учења   

 

Акценат на 
квалитативној 
анализи образовних 
постигнућа ученика 

Током школске 
године 2016/17. 

Директор, стручни 
сарадник и 
наставници 

 
Обезбедити  

стручно усавршавање 
наставника у области 
индивидуализације 
наставе и практичној 
изради планова 
подршке и ИОП-а. 

 
Проучити Каталог 

стручног 
усавршавања. 

Објединити 
потребе на основу 
личних планова 
стручног 
усавршавања и дати 

 
Током школске 

2016/17. 

 
Стручна већа 

области предмета 
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предлоге по 
Стручним већима. 

 

 
Учествовање 

школе у пројектима 
(бесплатним) чији је 
циљ унапређивање 
наставе кроз подршку 
ученицима. 

 

Пратити 
активности 
Министарства 
просвете и Завода. 

Током школске 
2016/17. 

Директор, стручни 
сарадник и 
наставници 
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„ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“   У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

 

Извештај о реализованим активностима у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у 
Војводини“ 

у школској 2015/2016. години 
 
 

Место Обровац 
Назив установе/школе  ОШ „Жарко Зрењанин“ 
Тип установе/школе (подвући) 
 

предшколска установа  основна школа  средња школа  школа за ученике са сметњама у развоју      
Адреса  Краља Петра Првог 73  21423 Обровац 
Контакт – телефон 021768570 
Имејл адреса osobrovac@gmail.com 
 
Број ученика у школи 281 
Укупан број запослених у школи   44   од тога наставника  33 
 

 
Координатор програма Славица Ајдер 
Телефон координатора 021768014 
Имејл адреса координатора  osobrovac@gmail.com 
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Ред
. 
бр. 

Активност Кратак 
садржај 

активности 

Учесници Време 
реализације 

Партнери Медијска 
пропраћеност 

Напомена 
(уколико је имате) 

1. Снимање 
почетног стања 

-формирање 
групе за 
фотографисање 

-фотографисање 
-израда паноа 
-израда ппт 

-20 ученика 
- тим за 

екологију 
- наставник 

информатике 
-фото "уно" 

новембар 2015.    

2. Еко едукације -предавање за 
родитеље  

"Oбровац 
какав желим" 

-вршњачка 
едукација  

" Не бацајте, 
рециклирајте!" 

 

- 5 ученика 8. 
разреда 

-10  ученика 5-
8. разреда као 
едукатори 

-предшколци, 
ученици 1.-8. 
разреда 

-савет 
родителај. 
школски одбор, 
савет мз 

-наставници 

децембар 
2015 

Савет МЗ 
Обровца 

сајт, новине  

3. Еко радионице -"Живот у и око 
баре" 3 разред 

-"Деда -мраз"- 
предшколци 

-"Новогодишњи 
украси"- 1-4. 

-"Новогодишње 
звонце" -5. разред 

-"Новогодишњи 
венац" - 6 разред 

- "Може и 
овако"- пет јелка --
7. и 8. разред 

-предшколци 
-ученици 1.-8. 
разреда 
- родитељи 
-наставници 

новембар, 
децембар 2015. 
јануар, март 2016. 

библиотека   
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4. Еко новине       

5. Еко кутак "ЗЕЛЕНО 
ЋОШЕ"- еко кутак 
у учионици 

 

-ученици 1.-8. 
разреда 

-наставници 
биологије, 
ликовног, учитељи 

од децембра 
2015. 

родитељи,  Сајт школе, 
фејсбук, 

 

 

6. Уређење и 
озелењавање 

"ЗЕЛЕНА 
ОАЗА"- уређење и 
озелењавање  
школског 
дворишта, центра 
села и пијаце  

предшколци, 
ученици 1.-8. 
разреда 

родитељи, 
наставници 

МАРТ 2016. 
АПРИЛ 2016. 
МАЈ 2016. 

МЗ ОБРОВАЦ, 
РАСАСНИК, 

ДОНАТОРИ 

Сајт школе, 
фејсбук, 

 

 

7. Разврставање 
отпада 

"ЧЕПОМ ДО 
ОСМЕХА" 

 

предшколци, 
ученици 1.-8. 
разреда 

наставници, 
родитељи, 

ОД НОВЕМБРА 
2015. 

 

МЗ ОБРОВАЦ,  
ФИТНЕС СТУДИО, 
ОДБОЈКАШКИ 
КЛУБ, СТР 
"ФЛИПЕР" 

Сајт школе, 
фејсбук, 

 

 

8. Обележавање 
значајних датума 

22.3. Светски 
дан вода-  
"ДУНАВ-ТИСА -
ДУНАВ" изложба 
фотографија 

 

ученици 7-8. 
разреда 

ученици 4-6. 
разреда 

учитељи, 
наставник 
биологије, 
наставники 
ликовног 

март- април 
2016. 

ФОТО "УНО", Сајт школе, 
фејсбук, 
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9. Учешће на 
другим 
конкурсима 

      

10. Остале 
активности 

      

 
Напомена: 
 
- Приликом састављања извештаја о реализацији, План представља основно полазиште 
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ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.9.2015. ДО 30.6.2016. 

 
У периоду извештавања наставник Славица Станковић била је ангажована на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Српски језик I 1 180 180  

2. Математика I 1 180 180  

3. Свет око нас I 1 72 72  

4. Музичка 
култура 

I 1 36 36  

5. Ликовна 
култура 

I 1 36 36  

6. Физичко 
васпитање 

I 1 108 108  

Изборна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напоме
на 

1 Народна 
традиција 

I 1 36 36  

Допунска 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напоме
на 

1 Српски 
језик 

I 1 16 16  

2. Математик
а 

I 1 20 19  

 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми 
 
Екскурзије 
        Нови Сад-Сремска Каменица-Летенка ( на Фрушкој гори) 
         Екскурзија је изведена према постојећем плану и програму. 
 
Такмичења 
         
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа 

као што су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
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        Редовно присуство седницама 
Ангажовање у раду одељенских већа 
              Редовно присуство седницама 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
5. Ангажовање у реалазацији програма рада Савета родитеља 
     Члан Савета родитеља је Татјана Јатић-Колар. Редовно је обавештавана о времену 

одржавања састанака. 
6. Сарадња са стручним сарадницима –  педагогом 
    Са педагогом школе ученици су сарађивали када је било потребно.Педагог школе редовно 

обилази ученике на часу. 
 
7. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
    Часови српског језика који су били предвиђени у библиотеци су реализовани. 

Библиотекарка је организовала радионицу посвећену песнику за децу Јовану Јовановићу Змају. 
 
8. Ангажовање у реализацији програма рада Школског одбора  
     
9. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
           
 Слободне активности ученика         
 
а) Научно-техничке и саобраћајне активности 
                    
б) Спортске активности  
                   Ученици су учествовали у спортским активностима школе,које су биле  
                   у оквиру Дечје недеље, као и на кросу. 
 
3. Корективни рад са ученицима 
           У креативном раду ученици су учествовали. (Вредне бакине руке, Новогодишњи 

вашар,Бајка из парка) 
 
4. Друштвено-користан рад 
          Ученици су учествовали у акцијама Уређење школе и околине; 
 
10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
1. Програм здравственог васпитања ученика 
    Ученици су на часовима ЧОС-а сазнавали како најбоље да брину о свом здрављу. 
2. Унапређење међуљудских односа у школи 
 
           Са ученицима је разговарано свакодневно о важности добрих међуљдских односа  
        како би били успешни у школи. 
3. Програм унапређења сарадње школе са родитељима 
 
            Редовно су одржавани родитељски састанци као и индивидуални разговори. 
4. Школске радионице, игре и изложбе 
          Ученици су учествовали активно у радионицама у оквиру одељења као и у играма и 

изложбама које су организоване у оквиру школе.     
        5. Програм заштите животне средине и уређења школе 
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           Радне акције су организоване у оквиру школе где је наше разред активно учествовао. 
 
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада 
 
12. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе 

(по предметима и облицима образовно-васпитног рада) 
 
13. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
Сарадња са родитељима 
Сарадња са установама културног и јавног живота 
Сарадња са предшколском установом и другим школама 
 
14. Препоруке за унапређење даљег рада 
 
 
У Обровцу, 
27.6.2016. 

Извештај сачинио: 
Славица Станковић 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.9.2015. ДО 30.6.2016. 
 
У периоду извештавања наставник   Весна Ранисављев  била  је ангажована  на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 

Р
б 

Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних часова 
по одељењу 

Број укупно 
реализованих 
часова 

Напом
ена 

1 Српски 
језик 

др
уги 

1 180 180 / 

2
. 

Математи
ка  

др
уги 

1 180 180 / 

3
. 

Свет око 
нас 

др
уги 

1 72 72  

4
. 

Ликовна 
култура 

др
уги 

1 36 36 / 

5
. 

Музичка 
култура 

др
уги 

1 36 36 / 

6
. 

Физичко 
васпитање 

др
уги 

1 108 108 / 

 
Изборна 

Р
б 

Предме
т 

Раз
ред 

Број 
одељења 

Број планираних 
часова по одељењу 

Број укупно 
реализованих 
часова 

Напом
ена 

1 Народн
а трдиција 

др
уги 

1 36 36 / 
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Допунска 

Р
б 

Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број планираних 
часова по одељењу 

Број укупно 
реализованих 
часова 

Напом
ена 

1 Српски 
језик 

др
уги 

1 18 18 / 

2
. 

Математ
ика  

др
уги 

1 18 18 / 

 
Слободне активности 

Р
б 

Предмет Раз
ред 

Број 
одељ

ења 

Број 
планираних  

часова по 
одељењу 

Број укупно 
реализованих  

часова 

Напом
ена 

1
. 

Лепо 
писање 

др
уги 

1 36 36 / 

 
Секције 

Р
б 

Предм
ет 

Број 
укључених 
ученика 

Број планираних 
часова по секцији 

Број укупно 
реализованих часова 

Напом
ена 

1 Дечији 
савез 

Ученици 
школе 

36 36 / 

 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
 
Значајни датуми 
 
Дан школе ( 20. Октобар) 
Школска слава- Свети  Сава 
                                                                                               
Екскурзије 
 
Реализација једнодневне екскурзије: Сремска Каменица – Летенка – Нови Сад (09.05.2016.) 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа 

као што су: 
 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
 
Редовно сам присуствовала седницама  Наставничког већа. 
 
Ангажовање у раду стручних већа 
 
Редовно сам присуствовала седницама Стручног већа разредне наставе. 
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Ангажовање у раду одељенских већа и тимова (Тим за самовредновање рада школе, Тим за 
координацију дечијих организација, Тим за сарадњу школе и породице) 

 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
    
На почетку школске године одељенске старешине нижих разреда су се договориле да на 

часовима ЧОС-а акценат ставимо на развијање већег прага толеранције међу децом, што смо и 
учинили. Приметни су позитивни помаци. 

 
5. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом 
 
У току школске године остварена је веома добра сарадња са педагогом школе. Сарадња је 

била континуирана, конструктивна и корисна. Нашу сарадњу одликују кооперативност и 
поверење.  

 
6. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
 
Ученици користе школску библиотеку у току наставе. Као и сваке године посетили смо сеоску 

библиотеку, уписали се,учествовали у радионицама:”Песници деци” и “Дан љубави” 
 
7. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
 
1. Одељенска заједница 
 
У току школске године одржано је 36 часова Одељенске заједнице на којима смо се учили 

здравом начину живота, толеранцији, љубави, уважавању и лепом понашању. Радили смо на 
планирању свог времена и начинима учења.Припремали смо представе за родитеље и другаре, 
као правили украсне предмете за Јесењи сајам старих заната и Новогодишњи продајни вашар. 

 
2. Слободне активности ученика 
 
а) Културно-уметничке активности –Драмска секција 
Асистирала у реализацији културно- уметничких активности. 
 
б) Спортске активности 
Организовање активности у току спортске недеље. 
 
Учествовање у спортским активностима које су реализоване у школи. 
 
3. Ангажовање у раду ученичких организација као што су  
 
Дечји савез  
 
Дечија недеља  
Дан школе  
Новогодишњи вашар  
Учешће на наградном ликовном  конкурсу „Да сам ја јунак омиљене бајке“  
Ускршњи вашар 
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Спортска недеља   
Журка за крај школске године  
 

4. Корективни рад са ученицима 
 
У оквиру часова допунске наставе радила са ученицима којима је помоћ била потребна. 

Израдила индивидуални план рада за ученике Тамару Димић и Маринковић Цвету због великог 
броја изостанака и споријег напредовања. 

 
5. Друштвено-користан рад 
 
У  оквиру друштвено корисног рад учествовала сам у свима активностима које су биле 

планиране и реализоване. 
 
8. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
 
Програм здравственог васпитања ученика 
 
На часовима Физичког васпитања и у оквиру часова ЧОС-а реализовала сам различите теме 

путем којих су се ученици упознавали са правилном исхраном, правилним држањем тела и 
здравим начином живота, као и са очувањем животне средине. 

 
2. Унапређење међуљудских односа у школи 
 
У школи су међуљудски односи добри. Уз договор и разговор решавамо евентуалне 

несугласице и нејасноће.Трудимо се да једни другима пружамо подршку.  
 
3. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм 

заједницом 
 
У оквиру родитељских састанака и индивидуалних разговора унапређена је сарадња са 

родитељима.Родитељи су такође учествовали у изради предмета за продајни вашар . 
 
4. Програм унапређења школске средине 
 
У оквиру овог програма учествовала сам у различитим активностима за унапређење школске 

средине. 
 
5. Школске радионице, игре и изложбе 
 
У оквиру радионица са ученицама сам акценат ставила на понашање и толеранцију у 

вршњачкој групи. Заједно са ученицима из одељења учествовала сам у различитим играма у 
оквиру Спортске недеље, Дечије недеље,... Такође смо учествовали на изложбама  поводом 
Васкрса . Затим смо учествовали  Новогодишњем вашару где смо продали све што смо 
направили као и Ускршњем вашару.Учествовали смо у радионицама у сарадњи са сеоском 
библиотеком . 

 
9. Програм заштите животне средине и уређења школе 
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Неколико пута смо сређивали“генерално „ учионицу у планираним акцијама у школи.Радни 
простор оплемењујем радовима ученика.На паноу у ходнику, испред учионице редовно правимо 
зидне новине или изложбе на актуелне теме.Сакупљали смо смеће са школског дворишта и 
гајили цвеће. 

 
10. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада 
 
У току ове школске године присуствовала сам програму обуке стручног усавршавања . под 

називом „Школа ненасиља“ Присуствовала са презентацији уџбеника издавачких кућа Завод, 
Бигз, Клет, Креативни центар, Обуци за програм професионалне оријентације,дежурство на 
завршном испиту. 

У току године на нивоу Актива нижих разреда присуствовала сам на угледним часовима. 
 
11. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
 
Сарадња са родитељима 
 
У току ове школске године одржала сам седам  родитељских састанака. Индивидуалне 

рзговоре са родитељима реализовала сам утором у времену од 9 до 9 часова и 45мин. 
 
Културно-уметничке активности и културна делатност 
 
Редовно учествујем као сарадник .  
 
Сарадња са Општином  Бачка Паланка 
Учествовала сам у акцијама које организује наша Општина. 
 
Сарадња са предшколском установом и другим школама 
 
Сарадња са предшколском установом је у току године била добра. Организовали смо 

заједничке активности: спортска недеља, Дечија недеља,Новогодишњи вашар,Ускршњи вашар и 
новогодишња приредба.  

 
12. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
 
Учествовали смо на различитим ликовним и литерарним конкурсима. 
 
13. Сарадња са наставницима из других предмета 
 
Сарадња са наставницима других предмета била је веома добра . У оквиру Дечијег савеза 

сарађујем са наставницима.   
 

У Обровцу 26.6.2016. 
 

Извештај сачинила: Весна Ранисављев 
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ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.9.2015. ДО 30.6.2016. 
 
У периоду извештавања наставник  ЗОРИЦА   ХАЏИЋ    била је ангажована на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напоме
на 

1 Српски 
језик 

тре
ћи 

1 180 180 / 

2. Математик
а  

тре
ћи 

1 180 180 / 

3. Природа и 
друштво 

тре
ћи 

1 72 72 / 

4. Ликовна 
култура 

тре
ћи 

1 72 72 / 

5. Музичка 
култура 

тре
ћи 

1 36 36 / 

6. Физичко 
васпитање 

тре
ћи 

1 108 108  

 
Изборна 
 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напоме
на 

1. Народна 
традиција 

тре
ћи 

1 36 36 / 

Допунска 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напоме
на 

1 Српски 
језик 

тре
ћи 

1 18 18 / 

2. Математик
а  

тре
ћи 

1 18 18 / 

Секције 

Рб Предмет Број 
укључених 
ученика 

Број 
планираних 
часова по секцији 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1. Лиовна  
секција 

23 72 72 / 
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2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми 
Дан школе ( 20. октобар ) 
Свети Сава- Школска слава 
 
Екскурзије 
 
Реализација једнодневне екскурзије Нови Сад- Сремска Каменица- Летенка ( 10.05.2016.) 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа 

као што су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
 
Редовно сам присуствовала Седницама Наставничког већа. 
 
Ангажовање у раду стручних већа 
 
Активно сам учествовала у раду Стручних већа разредне наставе. 
 
Ангажовање у раду одељенских већа 
 
Ове школске године је само једно одељењетрећег  разреда. 
 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
 
На почетку школске године разговарано како и на који начин најбоље заинтересовати 

ученике за пажљивије слушање на часу и бољи успех. 
 
5. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом 
 
У току ове школске године сарадња са педагогом је била врло продуктивна и добра . 
 
6. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
 
У току редовних часова Српског језика , који су за то били предвиђени планом и програмом, а 

и на осталим часовима смо заједнички посећивали библиотеку. 
 
7. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
1. Одељенска заједница 
 
На првим часовима смо изабрали руководство нашег одељења. Семафор понашања , који 

смо увели у првом разреду ове школске године имао је много мање црвених лампица. На 
радионицама , у оквиру ЧОС-а, смо се бавили различитим темемама, али је акценат био на томе 
како да лакше учимо, будемо бољи и пажљивији. На крају школске године ученици су уз помоћ 
упитника вршили самопроцену свог успеха по предметима, свог односа са другарима, 
учитељицом,о својим успесима. 

 
2. Слободне активности ученика 
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а) Културно-уметничке активности 
 
Приликом организовања различитих приредби учествовала сам као помоћ колегама који су 

припремали различите културно- уметничке програме. 
 
б ) Спортске активности 
 
Ове школске године била сам члан Тима за лободне сктивности и школски спорт, тако да сам 

врло активно учествовала у планирању и реализацији спортских активности. 
 
3. Ангажовање у раду ученичких организација као што су  
Дечји савез 
 
Са осталим колегиницама сам учествовала у реализацији и припреми различитих  активности 

које су предвиђене планом и програмом. 
 
4. Корективни рад са ученицима 
 
У одељењу имам три ученика са којима сам радила по индивидуалном плану подршке. Један 

ученик је савладао штампана и писина слова ћирилице, уз мање грешке самостално саставља и 
чита краће реченице. Сабира и одиузима десетице прве стотине. Други ученик је више   
напредовао из математике, него из осталих наставних предмета. Ученица која је дошла у 
одељење у другом полигодишту је напредовала споријим темпом. 

 
5. Друштвено-користан рад 
 
У оквиру друштвено- корисног рада учествовала сам у свим активностима које су биле 

планиране и релизоване. 
 
8. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
1. Програм здравственог васпитања ученика 
 
На часовима физичког васпитања и у оквиру ЧОС-а имала сам различите радионице путем 

којих су се ученици упознавали и проширивали своја знања о здравом начину живота, 
правилном држању тела. 

 
2. Унапређење међуљудских односа у школи 
 
У школи су међуљудски односи добри. Уз договор и разговор решавамо евентуална 

неслагања и нејасноће. 
 
3. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм 

заједницом 
 
У оквиру родитељских састанака и индивидуалних разговора , различитих програма сарадња 

родитељима и заједницом је још више унапређена. 
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4. Програм унапређења школске средине 
 
 
У оквиру унапређења школске средине учествовала сам у различитим активностима које су 

биле посредно или непосредно везане за ову област. 
 
5. Школске радионице, игре и изложбе 
 
У оквиру радионица са ученицима акценат је био на самопроцени, што су деца уз помоћ 

различитих анкета врло радо и искрено одрађивала. Заједно са ученицима сам учествовала у 
различитим играма и активностима у оквиру Спортске недеље, Дечије недеље,... ученици су 
учествовали на ликовном и литерарном конкурсу „ Да сам јунак из омиљене књиге“ и на 
конкурсу Младих песника са својим песмама. Учествовали смо на вашару „ Старих заната“и „ 
Ускршњем вашару“. Заједно смо посетили сеоску библиотеку поводом Дана лептира, где су деца 
од папира правила лептириће. 

 
8. Програм заштите животне средине и уређења школе 
 
Учествовала сам у планираним акцијама уређења школе и околине. Такође сам учествовала у 

реализацји пројекта " За чистије и зеленије школе Војводине" у који укључена наша школа. 
Наше одељење је представило БАРУ И ЖИВОТ ОКО ЊЕ макетом која је израђена од 

материјала који се може рециклирати. 
 
9. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада 
 
У току ове школске године присуствовала сам презентацији уџбеника за наредну школску 

годину издавачких кућа Бигз, Клет. такође сам присуствовала   семинару о насиљу . Одржала сам 
угледни час из српског језика , наставна јединица је била Властите и заједничке именице. 

 
10. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
Сарадња са родитељима 
У току ове школске године одржала сам пет колективних  родитељских  састанака. Уторком у 

времену од 11 до 11и 45 часова било је време " Отворених врата" када су родитељи долазили на 
индивидуалне разговоре. 

Културно-уметничке активности и културна делатност 
У оквиру културних делатности учествовала сам уреализацији различитих културних 

активности. 
 
 
11. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
 
Учествовали смо на различитим ликовним и литерарним конкурсима. 
 
15. Сарадња са наставницима из других предмета 
 
Сарадња са наставницима других предмета је била добра, посебно на пољу различитих 

наставних материјала. 
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У Обровцу, 
30.6.2016. 

Извештај сачинио 
 ЗОРИЦА  ХАЏИЋ 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.9.2015. ДО 30.6.2016. 
 
У периоду извештавања наставник   Мирјана Коканов   била  је ангажована  на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 

Р
б 

Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број укупно 
реализованих 
часова 

Напоме
на 

1 Српски језик чет
врти 

1 180 180 / 

2
. 

Математика  чет
врти 

1 180 180 / 

3
. 

Свет око нас чет
врти 

1 72 72  

4
. 

Ликовна 
култура 

чет
врти 

1 36 36 / 

5
. 

Музичка 
култура 

чет
врти 

1 36 36 / 

6
. 

Физичко 
васпитање 

чет
врти 

1 108 108 / 

 
Изборна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Народна 
традиција 

чет
врти 

1 36 36 / 

 
 
Допунска 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Српски језик чет
врти 

1 18 18 / 

2. Математика  чет
врти 

1 18 18 / 

 
 
Секције 

Рб Предмет Број 
укључених 

Број 
планираних часова 

Број 
укупно 

Напомен
а 
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ученика по секцији реализованих 
часова 

1 Драмска 
секција 

18 72 72 / 

 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми 
 
Дан школе ( 20. Октобар) 
Школска слава- Свети  Сава 
Дан жена 
Завршна приредба у четвртом разреду 
Пријем првака 
 
Екскурзије 
Реализација једнодневне екскурзије : Сремски Карловци-посета кући Ј.Ј.Змаја; Летенка-Фрушка гора; 

Позориште младих-представа „Зачарана пахуљица“ (10. 5. 2016.)  
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што 

су: 
 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
 
Редовно сам присуствовала седницама  Наставничког већа. 
 
Ангажовање у раду стручних већа 
 
Редовно сам присуствовала седницама Стручног већа разредне наставе. 
 
Ангажовање у раду одељенских већа 
 
 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
     
На почетку школске године одељенске старешине нижих разреда су се договориле да на часовима 

ЧОС-а акценат ставимо на самовредновање постигнућа ученика, развијању свести о себи и својим 
постигнућима, као и мотивацији да се ниво сопствених знања подигне и унапреди. 

 
5. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом 
 
У току школске године остварена је веома добра сарадња са педагогом школе. Сарадња је била 

континуирана, конструктивна и корисна. Нашу сарадњу одликују кооперативност и поверење.  
 
6. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
 
Ученици користе школску библиотеку у току наставе. Као и сваке године посетили смо сеоску 

библиотеку, обновили чланство, одржали час у истој и учествовали на ликовном конкурсу у организацији 
градске библиотеке.  

У организацији сеоске библиотеке учествовали смо на радионици израде цвећа од папира  за наше 
маме 

7. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
 
1. Одељенска заједница 
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У току школске године одржано је 36 часова Одељенске заједнице на којима смо се учили здравом 

начину живота, толеранцији, љубави, уважавању и лепом понашању. Радили смо на планирању свог 
времена и начинима учења.Посебно смо се бавили самопроценом свог напредовања у раду и планирању 
мера за побољшање свог рада и успеха.Припремали смо представе за родитеље и другаре,  правили 
украсне предмете за Новогодишњи и Ускршњи продајни вашар. У реализацији су здушно помогли 
родитељи, баке и деке. 

 
2. Слободне активности ученика 
 
а) Културно-уметничке активности –Драмска секција 
Као руководилац драмске секције осмислила сам програме за обележавање важних датума у школи: 

Дан школе,Свети Сава,приредба поводом 8. Марта,Завршна приредба четвртака, као и свечана приредба 
за пријем првака.Чланови секције редовно уређују и зидне новине које прате рад секције. 

              
                      б) Спортске активности 
Активно сам учествовала у спортским активностима које су реализоване у школи. 
 
3. Ангажовање у раду ученичких организација као што су  
 
Дечји савез 
 
Са осталим колегиницама сам  учествовала у реализацији и припреми различитих активности које су 

предвиђене планом и програмом. 
 
4. Корективни рад са ученицима 
 
У одељењу  имам  три ученика са којима сам радила индивидуално и пружала им помоћ и подршку 

ради лакшег савладавања градива. Са свима је постигнут напредак према индивидуалним могућностима 
ученика. 

 
5. Друштвено-користан рад 
 
У  оквиру друштвено корисног рад учествовала сам у свим активностима које су биле планиране и 

реализоване. 
 
8. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
 
Програм здравственог васпитања ученика 
 
На часовима физичког васпитања и у оквиру часова ЧОС-а реализовала сам различите теме путем 

којих су се ученици упознавали са правилном исхраном, правилним држањем тела, опасностима од 
болести зависности и борби и заштити од истих и здравим начином живота. 

У оквиру тема ученици су се бавили истраживачким радом и правили зидне новине. 
 
2. Унапређење међуљудских односа у школи 
 
У школи су међуљудски односи добри. Уз договор и разговор решавамо евентуалне несугласице и 

нејасноће.Трудимо се да једни другима пружамо подршку. Заједнички тражимо решења, размењујемо 
идеје и помажемо у реализацији. 

 
3. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм заједницом 
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У оквиру родитељских састанака и индивидуалних разговора унапређена је сарадња са родитељима, 
а организовала сам отворене часове на којима су били присутни родитељи, а неки од њих су се укључили 
у реализацију часа. 

 
 
4. Програм унапређења школске средине 
 
У оквиру овог програма учествовала сам у различитим активностима за унапређење школске средине. 
 
5. Школске радионице, игре и изложбе 
 
У оквиру радионица са ученицама сам акценат ставила на понашање и толеранцију у вршњачкој 

групи. Заједно са ученицима из одељења учествовала сам у различитим играма у оквиру Спортске 
недеље, Дечије недеље,... Такође смо учествовали на изложбама поводом Дана ромске и руске културе, 
поводом Васкрса . Затим смо учествовали на Новогодишњем и Ускршњем вашару . 

 
9. Програм заштите животне средине и уређења школе 
Свакодневно након задњег часа заједно са ученицима сређујемо учионицу. Такође смо неколико пута 

сређивали“генерално „ учионицу у планираним акцијама у школи.Радни простор оплемењујем радовима 
ученика.На паноу у ходнику, испред учионице редовно правимо зидне новине или изложбе на актуелне 
теме. 

У холу школе , са члановима драмске секције уређујем пано, на којем представљам реализоване 
пројекте, представљамо познате драмске писце и појмовник драмске уметности. 

 
10. Ангажовање на реализацији  програма стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-

образовног рада 
Присуствовала сам презентацији уџбеника издавачких кућа Завод, Бигз, Клет. 
Одржала сам угледни час из предмета Музичка култура, наставна јединица Обрада тона ЛА. 
Присуствовала са угледним часовима других колегиница и колега. 
 
11. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
 
Сарадња са родитељима 
 
У току ове школске године одржала сам шест  родитељских састанака. Индивидуалне рзговоре са 

родитељима реализовала сам средом у времену од10 до 10часова и 45мин. 
 
Културно-уметничке активности и културна делатност 
 
Веома сам ангажована у културно-уметничким активностима школе. Организатор сам и један од 

реализатора школских приредби.У оквиру свог одељења припремила сам занимљиву представу поводом 
Дана жена, коју смо приказали за наше маме, баке,тетке...,на чијем крају су узеле учешћа и наше 
гошће.Ове године заплесали смо валцер. Припремила сам представу „Путовање за маштање“, коју смо 
извели за потребе завршне приредбе за наше родитеље, као и пријема првака. Представа је едукативног 
карактера, путујући кроз низ земаља ученици усвајају карактеристике земље и музике у њој.Глумили смо, 
играли и певали. 

 
Сарадња са Општином  Бачка Паланка 
Учествовала сам у акцијама које организује наша Општина. 
 
Сарадња са предшколском установом и другим школама 
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Сарадња са предшколском установом је у току године била добра. Организовали смо заједничке 
активности: спортска недеља, Дечија недеља,Новогодишњи вашар и друго. 

 
12. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
 
Учествовали смо на различитим ликовним и литерарним конкурсима. 
„ Да сам јунак из омиљене књиге“, Народна библиотека „ С. Сремац“-Ниш. 
 
13. Сарадња са наставницима из других предмета 
Ове године је сарадња са предметним наставницима била интензивнија , јер су наставници држали 

часове ученицима четвртог разреда ради међусобног упознавања и лакшег прихватања предметне 
наставе у петом разреду. 

 
 
У Обровцу 26.6.2016. 
 

Извештај сачинила: Мирјана Коканов 
 

 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.9.2014. ДО 30.6.2015. 
 
У периоду извештавања наставник Биљана Петровић била је ангажована на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 

Рб Предмет Ра
зред 

Број 
одељења 

Број 
планираних часова 
по одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Српски језик IV 1 180 180  

2. Математика IV 1 180 180  

3. Природа и 
друштво 

IV 1 72 72  

4. Музичка 
култура 

IV 1 36 36  

5. Ликовна 
култура 

IV 1 72 72  

6. Физичко 
васпитање 

IV 1 108 108  

Изборна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Народна 
традиција 

IV 1 36 36  

Допунска 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Српски језик IV 1 18 18  

2. Математика IV 1 18 18  
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Додатна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Математика IV 1 36 36  

 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми 
 
Екскурзије 
        Обровац-Нови Сад-Сремска Каменица-Летенка-Обровац 
         
        Екскурзија је изведена према постојећем плану и програму. 
 
Такмичења 
        Ученици четвртог разреда Милица Папића,Милица Крстић,Соња Ђукић и Миа Темеринац су 

учествовале на општинском такмичењу из математике. 
       Такмичење је одржано у ОШ»Десанка Максимовић» Бачка Паланка. 
Миа Темеринац се пласирала на окружно такмичење. Такмичење је одржано у Новом Саду. Ученица 

Миа Темеринац је освојила прво место са максималним бројем поена. 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што 

су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
        Редовно присуство седницама 
Ангажовање у раду одељенских већа 
        
       Редовно присуство седницама 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
     На почетку школске године донели смо одлуку да се више пажње посвети самопроцени  
     свог знања. Самопроцену смо радили на контролним задацима,изражајном рецитовању 
 
5. Ангажовање у реалазацији програма рада Савета родитеља 
     Члан Савета родитеља је Гордана Миловац. Редовно је обавештавана о времену одржавања 

састанака. 
 
6. Сарадња са стручним сарадницима –  педагогом 
    Са педагогом школе ученици су сарађивали када је било потребно.Педагог школе редовно обилази 

ученике на часу. 
 
7. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
    Часови српског језика који су били предвиђени у библиотеци су реализовани. Библиотекарка је 

организовала радионицу,на којој су деца учила да плету,везу,ткају... 
8. Ангажовање у реализацији програма рада Школског одбораала  
    Као председник синдиката присуствовала сам седницама Школског одбора. 
 
9. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
           
 Слободне активности ученика 
                    
а) Научно-техничке и саобраћајне активности 
                   Ученици четвртог разреда су учествовали на такмичењу из саобраћаја. 
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б) Спортске активности  
                   Ученици су учествовали у спортским активностима школе,које су биле  
                   у оквиру дечије недеље,као и на кросу. 
 
3. Корективни рад са ученицима 
           У креативном раду ученици су учествовали. (Вредне бакине руке, Новогодишњи 

вашар,Ускршњи вашар) 
 
4. Друштвено-користан рад 
          Ученици су учествовали у акцијама Уређење школе и околине; 
 
10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
1. Програм здравственог васпитања ученика 
    Ученици су на часовима ЧОС-а сазнавали како најбоље да брину о свом здрављу. 
2. Унапређење међуљудских односа у школи 
           Са ученицима је разговарано свакодневно о важности добрих међуљдских односа  
        како би били успешни у школи. 
       
3. Програм унапређења сарадње школе са родитељима 
            Редовно су одржавани родитељски састанци као и индивидуални разговори. 
 
4. Школске радионице, игре и изложбе 
          Ученици су учествовали активно у радионицама у оквиру одељења као и у играма и изложбама 

које су организоване у оквиру школе.             
5. Програм заштите животне средине и уређења школе 
           Радне акције су организоване у оквиру школе где је наше разред активно учествовао. 
       
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-

образовног рада 
 
12. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе (по 

предметима и облицима образовно-васпитног рада) 
 
13. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
Сарадња са родитељима 
Сарадња са установама културног и јавног живота 
Сарадња са предшколском установом и другим школама 
 
14. Препоруке за унапређење даљег рада 
Да би ученици постизали што боље резултате,договорено је да више радимо на самопроцени свога 

знања. Да буду свесни колико знају,да радимо заједнички на постизању бољих резултата. 
 
 
У Обровцу, 
30.6.2016. 

Извештај сачинио 
Биљана Петровић 
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ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.9.2015 -30.06-2016. 

 
У периоду извештавања наставник Биљана Златар била је ангажована на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Енглески 
језик 

I 1 72 72  

2. Енглеске 
језик 

II 1 72 72  

3. Енглески 
језик 

III 1 72 72  

4. Енглески 
језик 

IV 2 72 144  

 
Допунска 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Енглески 
језик 

III 1 18 18  

2. Енглески 
језик 

IV 1,2 18 18  

 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми 
      Дан школе 20. Октобар 
      Савин дан  -27. јануар 
       
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што 

су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
        Редовно присуство седницама 
 
Ангажовање у раду одељенских већа 
              Редовно присуство седницама 
 
6. Сарадња са стручним сарадницима –  педагогом 
    Са педагогом школе ученици су сарађивали када је било потребно.Педагог школе редовно обилази 

ученике на часу. 
      
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-

образовног рада 
Присуство семинарима у организацији издавачке куће Персаон 
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12. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе (по 
предметима и облицима образовно-васпитног рада) 

 Присуство стручних сарадника и директора школе угледном часу у одељењу трећем 2 и првом један 
 
13. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
 
У Обровцу, 
30.06.2016. 

Извештај сачинио 
Биљана Златар 
 
 

 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД ОД                                               1. 9. 2015. ДО 

30.6.2016. 
 
У периоду извештавања наставник Јелена Зељковић била је ангажована на следећем: 
Ангажовање у реализацији самосталног рада ученика (израда домећег задатка, вежбање). 
Ангажовање у реализацији слободних активности у оквир којих су реализоване следеће активности: 
*Мала школа великих ствари 
*Оловка пише срцем 
*Шарам-стварам 
*Певам, плешем, глумим 
*Игре без граница 
       3. Ангажовање у реализацији слободног времена 
       4. Ангажовање у реализацији значајних активности у школи 
                                          Значајни датуми 
                                      Дан школе – 20.10.2015. 
                                      Новогосишња приредба – 23.12.2015. 
                                      Светосавска приредба – 27.1.2016. 
       5. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних               

органа као што су : 
           Ангажовање у раду Наставничког већа-присутна на свим седницама 
           Ангажовање у раду стручних већа-присутна на свим седницама 
           Ангажовање у раду одељенских већа-присутна на седницама већа 
        6. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређење 

васпитно-образовног рада 
            Учествовала на семинару „Школа ненасиља“ у периоду од 10.-11. октобра 2015.   16 сати обуке. 
 
У Обровцу                                                                           Извештај сачинила  
30.6.2016.                                                                             Јелена Зељковић 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 01.9.2015. ДО 27.6.2016. 
 
                                                                                        
У периоду извештавања наставник Биљана Билановић био је ангажован на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна настава 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 

Број 
укупно 
реализованих 

Напомен
а 
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одељењу часова 

1. Енглески 
језик 

5 2 72 72 / 

2. Енглески 
језик 

6 2 72 72 / 

3. Енглески 
језик 

7 2 72 72 / 

4. Енглески 
језик 

8 2 68 68 / 

 
Допунска настава 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1. Енглески 
језик 

5. 2 36 36 / 

2. Енглески 
језик 

6. 2 36 36 / 

3. Енглески 
језик 

7. 2 36 36 / 

4. Енглески 
језик 

8. 2 36 36 / 

 
Додатна настава 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1. Енглески 
језик 

5. 2 36 36 / 

2. Енглески 
језик 

6. 2 36 36 / 

3. Енглески 
језик 

7. 2 36 36 / 

4. Енглески 
језик 

8. 2 36 36 / 

 
2. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што 

су: 
-Ангажовање у раду nаставничког већа  
-Ангажовање у раду стручних већа и тимова  
-Ангажовање у раду oдељенских већа 
 
3. Сарадња са стручним сарадницима –  педагогом 
-Консултације по потреби 
     
4. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
 
а) Спортске активности 
Активно сам учествовала у спортским активностима које су реализоване у школи. 
-пролећни крос 
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б) Друштвено-користан рад 
-чишћење школског дворишта  
 
в)Културно-уметничке активности 
- школске приредбе  
 
5. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
1.Програм унапређења школске средине 
У току године учествовала сам у многим активностима за унапређење школске средине 
 
6. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-

образовног рада 
Присуствовала сам извођењу огледних часова код наставника српског језика Љиљане Војновић и 

наставника географије Мире Пилиповић. 
 
7. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
-Сарадња са родитељима 
 
8. Сарадња са наставницима из других предмета 
 Сарадња са наставницима других предмета била је веома добра. Са свим колегама врло лепо 

сарађујем консултујући се и размењујући стручно мишљење. 
   
 
 
У Обровцу, 
27.6.2016.                                                  
 
 
 
                  
                     

                                     Извештај сачинила: 
                                       Биљана Билановић 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА 

             ЗА ПЕРИОД ОД 1.9.2015. ДО__30.6.2016.________ 
 

У периоду извештавања наставник ___Вера Кесић______________ био је ангажован на 
следећем: 

 
1. Ангажовање у реализацији наставе  

Обавезна 
Рб Предмет Ра

зред 
Број 

одељењ
а 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализовани
х часова 

Напоме
на 

1 Српски 
језик 

6. 1 144 144  

2.  7. 2 144 144  
3.  8. 2 136 136  
4.       
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Допунска 

Рб Предмет Ра
зред 

Број 
одељењ
а 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализовани
х часова 

Напоме
на 

1 Српски 
језик 

6. 1 12 12  

2.  7. 2 12 12  
3.  8. 2 12 12  
4.       

 
Додатна 

Рб Предмет Ра
зред 

Број 
одељењ
а 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализовани
х часова 

Напоме
на 

1 Српски 
језик 

6. 1 12 12  

2.        
7. 

        
2 

                12             12  

3.        
8. 

        
2 

                12             12  

 
Секције 

Рб  Број 
укључених 
ученика 

Број 
планираних 
часова по секцији 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Драмска 
секција 

      12              36          36  

2.      
3.      
 
 
-Припремна настава из српског језика за ученике 8. разреда : 
   20 + 10 часова 
 
 
 
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  

Значајни датуми 
     -  Дан школе 20.10.2015. 
     - Школска слава –Свети Сава 27.1.2016. 
 

Екскурзије 
     -дводневна екскурзија ( Обровац-манастир Рача –Тара-Дрвенград-Обровац)  
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Такмичења, смотре, изложбе 

       - Уценице седмог и осмог разреда учествовале су на такмичењу Књижевна олимпијада  
       ( општински ,окружни ниво,и републички, али ученица због екскурзије није ишла на   
          такмичење) 
       - Ученици шестог ,седмог и осмог  разреда учествовали су на Општинском, Окружном      и  

Републичком( ученица осмог разреда ) такмичењу из Српског језика  
         
        -Продајна новогодишња изложба 
         3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних 

органа као што су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа 

 
Ангажовање у раду стручних већа 

 
Ангажовање у раду одељенских већа 

-Активно сам учествовала у раду свих Већа школе 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
    -План и програм одељењског старешине у потпуности  је реализован .Урађене су 4 

радионице професионалне оријентације , израђивани панои  са различитим темама, вршене 
дискусије и дебате о темама карактеристичним за овај узраст . 

 
5. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом 
    -Сарадња са педагогом је била успешна ,реализоване су радионице ,предавања и 

индивидуални разговори  
 
6. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
-У току овог перида сарађивала сам са наставницима који воде библиотеку и помагала да се 

програм рада реализује . 
 
 
7. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  

1. Одељенска заједница 
         - израда и продаја новогодишњих реквизита  
         -израда паноа  
        -радионице  
 

2. Слободне активности ученика 
а) Културно-уметничке активности 

          -припрема и учешће у школским приредбама ( Дан школе, Свети Сава) 
          - припрема и учешће у литерарним конкурсима  
          б) Спортске активности 
          -Дечија недеља  
          -јесењи и пролећни крос  
 

3. Друштвено-користан рад 
          -Прикупљање помоћи за децу ометену у развоју ( Дом у Ветернику ) 
          -чишћење школског дворишта ( Радна акција )  
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          -озелењавање школског дворишта  
 
8. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 

1. Програм здравственог васпитања ученика ( ЧОС ) 
2. Програм професионалне оријентације  
  - радионице на часовима одељењске заједнице  
3. Унапређење међуљудских односа у школи 
-Међуљудски односи у школи су добри и трудимо се да их унапредимо заједничким 

радом и  усаглашавањем ставова . 
4. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм 

заједницом 
-Кроз укључивање родитеља и чланова локалне самоуправе  у радове одређених Тимова 

,као и      кроз конструктивне састанке са родитељима , сарадња је видно унапређена 
5. Програм унапређења школске средине 
-- у току године учествовала сам у многим активностима за унапређење школске средине 
6. Програм превенције малолетничке деликвенције 

 -          -На часовима одељењског старешине  биле су заступљене теме о малолетничкој 
деликвенцији ,као и вршњачка едукација ученика седмог разреда  

 
7. Школске радионице, игре и изложбе 
8. Програм заштите животне средине и уређења школе 

            -Радионице су рађене углавном на часовима одељењског старешине  и ликовне    
            колоније         
         -Учествовали смо у спортским играма ( Дани спорта , Дечија недеља , крос ) 
         -Учествовали смо на новогодишњем вашару ,као и бројним  литерарним и ликовним   

изложбама . 
 
9. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада 
         -У току ове школске године учествовала  сам на програму обуке наставника у оквиру 

школе ненасиља ,присуствовала презентацији уџбеника Кlett,Едука и Бигз 
10. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе 

(по предметима и облицима образовно-васпитног рада) 
       - Примена савремених теоријских и практичних сазнања у процесу остваривања задатака 
основног образовања и васпитања и унапређивање образовно-васпитног рада. 

 
11. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  

Сарадња са родитељима 
      --индивидуални и колективни састанци ,радионице,изложбе  

Културно-уметничке активности и културна делатност 
       -Припрема и извођење приредби ,учествовање на различитим конкурсима  

Сарадња са месним заједницама 
        -Помоћ у озелењавању дворишта школе 

 
Сарадња са установама културног и јавног живота 
Сарадња са министарством просвете Србије 

12. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
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      -У оквиру Тима за борбу против насиља у школи смо учинили видљивим негативан став 
према сваком облику насиља. 

        Коришћен је поступак вредновања који је у функцији даљег учења,видљиво је 
функционисање  система подршке деци из осетљивих група .Видљиви су резултати са такмичења 
–две ученице су се пласирале на Републичко такмичење.Такође ,код ученика је развијена свест о 
значају заштите и очувању животне средине . 

13. Сарадња са наставницима из других предмета 
-      Сарадња са наставницима других предмета  је  била успешна,посебно са наставницом 

разредне наставе Мирјаном  Коканов ,као и наставницом ликовне и музичке културе Иваном 
Вукановић и Миленом Обрадовић , наставницом историје , Горданом Гламочанин . 

14. Препоруке за унапређење даљег рада 
- да настава полази од искуства и знања ученика, да ученике научим да формулише , мења и 

брани свој став на основу аргумената. 
 
 
 
У Обровцу ,22.6.2016.                                   Извештај сачинила Вера Кесић 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД  ОД 16.09.2015. 
ДО__30.06.2016.________ 

 
У периоду извештавања наставник Верица Савин била је ангажована на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  

 
Обавезна 

Рб Предмет Ра
зред 

Број 
одељењ
а 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализовани
х часова 

Напоме
на 

1 Биологија 6 2 72 145  
2.       
3.       
4.       

 
Допунска 

Рб Предмет Ра
зред 

Број 
одељењ
а 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализовани
х часова 

Напоме
на 

1 Биологија 6 2 8 8 Часови 
одржани 
заједно 

2.       
3.       
4.       

Додатна 
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Рб Предмет Ра
зред 

Број 
одељењ
а 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализовани
х часова 

Напоме
на 

1 Биологија 6 2 8 8 Часови 
одржани 
заједно 

2.       
3.       
 
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  

Значајни датуми  : Припрема и организовање приредбе поводом Нове године за 
предшколце: 23.12.2016 

 
 

Такмичења биологија:  Школско такмичење 18.02.2016. у Обровцу 
 Општинско такмичење: 0603.2016. у Челареву 

 Окружно такмичење: 09.04.2016. у Челареву 
 
 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних 

органа као што су: 
 
             Ангажовање у раду Наставничког већа 

 
             Ангажовање у раду стручних већа: Стручно веће природних наука 
 
             Ангажовање у раду: Одељенских већа од 5. до 8. разреда 
 

                    Ангажовање у раду – Тима за заштиту животне средине 
 

4. Сарадња са стручним сарадницима –  педагогом 
 
5. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  

 
             1. Слободне активности ученика 

 
 Спортске активности 

 
6. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 

1. Програм здравственог васпитања ученика 
2. Програм професионалне оријентације 
3. Унапређење међуљудских односа у школи 
4. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм 

заједницом 
5. Програм унапређења школске средине 
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6. Програм превенције малолетничке деликвенције 
7. Школске радионице, игре и изложбе 
8. Програм заштите животне средине и уређења школе 

 
7. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада 
 

1. Школа ненасиља  у Обровцу, 10.-11.10.2016. 
2. Огледни и угледни час 

 
8. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  

               Сарадња са родитељима 
               Културно-уметничке активности и културна делатност 
               Сарадња са предшколском установом и другим школама 
               Сарадња са Домом здравља и Црвеним крстом 
 

9. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
10. Сарадња са наставницима из других предмета: Славица Ајдер, Јелена Зељковић, 

Мирјана Коканов, Гордана Вукојев 
 
11. Сарадња са професионалним удружењима 

 
12. Остале активности 

 
13. Препоруке за унапређење даљег рада 

 
 
У Обровцу, 
28.6.2016. 

Извештај сачинио 
Верица Савин 
 
 

 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 01.09.2015. ДО 30.6.2016. 
 
У периоду извештавања наставник  Гордан Бјелајац  била  је ангажована  на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 

Р
б 

Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број укупно 
реализованих 
часова 

Напоме
на 

1
. 

Руски језик 5. 2 72 72  

2
. 

Руски језик 6. 2 72 72  
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3
. 

Руски језик 7. 2 72 72  

4
. 

Руски језик 8. 2 68 68  

 
 
Допунска 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1. Руски језик 5. 2 12 12 / 

2. Руски језик 6. 2 10 10 / 

3. Руски језик 7. 2 8 8 / 

4. Руски језик 8. 2 6 6 / 

 
Додатна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1. Руски језик 5. 2 18 18 / 

2. Руски језик 6. 2 18 18 / 

 
 
Секције 

Рб Предмет Број 
укључених 
ученика 

Број 
планираних часова 
по секцији 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомена 

1. Новинарска 
секција 

20 10 10 Ученици 
су започели 
рад на 
заједничком 
пројекту 
РУСИЈА У 
СЛИЦИ И 
РЕЧИ. 
Прикупљен је 
материјал( 
текст и слике) 
који ће 
токомследеће 
школске 
године бити 
искоришћен 
за 
финализацију 
2. Фазе 
пројекта. 
Ученици су 
одабрали 
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изглед и 
врсту карте 
Русије коју ће 
таргетирати у 
складу са 
прикупњеним 
и ибрађеним 
материјалом. 

 
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
 
-Значајни датуми 
 
Школска слава- Свети  Сава 
Дан школе 
 
Eкскурзије 
. Дводневна екскурзију на Тару, на коју су ишли сви ученици од петог до осмог разреда. 
 
Друге активности 
 
Реализација трибине о вршњачком насиљу „TEEN ALARM“ 
 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што 

су:        
 
       1.Ангажовање у раду Одењенског и Наставничког већа 
Као разредни старешина одељења 5-1, редовно сам учетвовала у раду Одељењских већа. 
Редовно сам присуствовала и седницама  Наставничког већа.   
2.Као члан, учествовала сам у раду Педагошког колегијума и Стручног већа друштвених наука. 
     
 
4. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом 
 
Сарадња са школским  педагогом је била повремена, по потреби, али увек коректна, кооперативна и 

на обострано задовољство.  
 
5. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
 
Нисам имала прилике да сарађујем са библиотекаром. 
 
6. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
 
 
      1. Унапређење међуљудских односа у школи 
 
Као разредни старешина, осим на часовима одељенског већа, готово увек, један део часа проведем у 

разговору са ученицима. Најчешће теме су управо: међуљудски односи, самовредновање, толеранција, 
одговорност. 

Иницирала сам реализацију трибине о вршњачком насиљу. 
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      2.  Школске радионице, игре и изложбе 
 
Радо сам учествовала у радионицама које су организовале друге колеге, али током протекле године 

нисам била иницијатор радионица, игара и изложби.  
 
Наставила сам са ученицима рад у  Новинарској секцији, коју су ученици лепо прихватили. У плану ми 

је да  током следеће школске године рад у секцији подигнем на виши ниво, више времена посветим раду 
са ученицима, како бисмо приказали плниране резултате. 

 
 
 
7. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
  
     1. Сарадња са родитељима 
 
Редовно сам одржавала родитељске састанке са родитељима ученика 5-1.  
Индивидуалне рзговоре са родитељима реализовала сам и понедељком у времену од 8:45 до 9:30. 
   
 
 
8.  Сарадња са наставницима из других предмета 
 
Сарадња са наставницима других предмета била је одлична.  
Са сви колегама врло лепо сарађујем консултујући се и размењујући стручно мишљење. 
Нарочито бих истакла сарадњу са колегиницом Љиљаном Војновић, која је разредни старешина 

одељењу 5-2. 
 
9. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 
Дводневни акредитовани Семинар о... (Обровац) 
Дводневни Семинар о безбедности деце у саобраћају у зони школа (Нови Сад) 
 
 
 
У Обровцу 29.6.2016. 
 

         Извештај сачинила: Гордана Бјелајац 
 

 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.9.2015. ДО 30.6.2016. 
 
У периоду извештавања наставник    Гордана  Гламочанин био је ангажован на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 историја 5-8 8 36/68/72 36/68/72  

 
Допунска 
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Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 историја 5-8 8 36 36  

 
Додатна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 историја 5-8 8 36 36  

 
Секције 

Рб Предмет Број 
укључених 
ученика 

Број 
планираних часова 
по секцији 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Млади 
историчари 

11 16 16  

 
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми –Дан  школе20.10.2015. 
Новогодишња приредба23.12.2015. 
Мала матура4.6.2016. 
 
У  периоду  од  25.9.2015.  до  15.11.2015.   
                            4.4.2016. – 22.4.2016. била сам на  боловању. 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што 

су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа – присутна на свим седницама,углавном као записничар. 
 
Ангажовање у раду стручних већа- присутна на свим састанцима стручних већа 
 
Ангажовање у раду одељенских већа- просутна на седницама Већа 
 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
-Сви  часови  одељењског  старешине одржани по плану 
 
 
5. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
- Програм заштите животне средине и уређења школе 
       -  дечија  недеља  од 5. До 9. Октобра  
       - спортски  дан  13.5.2016. 
       - екскурзија  15.16. 5..2016.  маршрута Обровац – Tapa - Обровац 
 
6. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-

образовног рада 
- од октобра  2014.    Похађали  смо семинар – У против насиља 
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7. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе (по 
предметима и облицима образовно-васпитног рада) 

- угледни час 24.11.2015.  „ Срби у Јужној  Угарској – Велика сеоба Срба“ 7. разред 
 
8. Остале активности 
У децембру  је  одржано такмичење поводом 200 година од Другог српског устанка у  организацији 

Друштва историчара Бачке Паланке . Учествовали   су Зорана Јовић,Ања Војновић и Марко Јаковљевић. 
Добили су дипломе и књиге из историје. 

 
На редовном  такмичењу  на нивоу  општине водила сам 11 ученика, а троје се пласирало на 

окружно,где су имали завидан број бодова,али недовољно за пласман на републичко. Ања  Војновић -
2,Александра Поповић -2.,Лана Поповић -3.  

 
У Обровцу, 
30.6.2016. 

Извештај сачинио 
Гордана  Гламочанин 
 

  
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД ДО 30.6.2016. године 
 
У периоду извештавања наставник Гордана Радановић била је ангажована на следећем: 
 
Ангажовање у реализацији наставе  
 
Обавезна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Географија 5. 2 36 36 / 
 
Допунска 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Географија 5. 2 4 4 / 
 
Додатна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Географија 5. 2 4 4 /  
 
 
2. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као 

што су: 
 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
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Ангажовање у раду стручних већа и тимова 
 
Ангажовање у раду одељенских већа 
 
3. Сарадња са стручним сарадником –  педагогом 
 
Консултације по потреби 
 
 
4. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
 
Коришћење наставног материјала из библиотеке за допуну географских садржаја 
 
5. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
 
1. Програм професионалне оријентације 
 
 
 
6. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада 
 
Огледни час у петом разреду ОШ „Жарко Зрењанин“  - Географска карта - утврђивање   
 
7. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе (по 

предметима и облицима образовно-васпитног рада) 
 
Сарадња са родитељима 

 
 
8. Сарадња са наставницима из других предмета 
 
Наставници друштвеног већа   
Наставници природног већа   
Одељенске старешине у разредима где предајем    
 
9. Препоруке за унапређење даљег рада 
 
Пратити савремена методичка решења и примењивати их у раду  
 
 
У Обровцу, 
30.6. 2016. 

Извештај сачинила:                                                       
Гордана Радановић 

 
 

 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД       01.09.2015.       ДО___10.07.2016. год.___ 
 
У периоду извештавања наставник ___Жарковић Драгослав______________ био је ангажован на 

следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
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Обавезна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 ТИО VII 2 72 72  
2.       
3.       
4.       
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
- Такмичења-  Ученици седмог разреда су учествовали на општинском такмићењу из ТИО ( Ученик 

Антић Немања пласирао се на друго место ) 
 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као 

што су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
 
Ангажовање у раду стручних већа и тимова 
 
Ангажовање у раду одељенских већа 
 
 
6. Сарадња са стручним сарадницима –школским  педагогом 
     -   Консултације по потреби  
 
9. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
 
2. Слободне активности ученика 
 
в) Научно-техничке и саобраћајне активности 
 
10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
3. Унапређење међуљудских односа у школи 
5. Програм унапређења школске средине 
6. Програм превенције малолетничке деликвенције 
8. Програм заштите животне средине и уређења школе 
      Иако нисам члан ових стручних тимова , трудим се да својим ставом , понашањем и деловањем у 

адекватним  ситуацијама  допринесем унапређењу  сваког  од ових сегмената  у животу и раду школе. 
 
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада 
    - Учешће на семинару „ Школа ненасиља „у организацији ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – 

КИКИНДА под окриљем наше установе  
   - Извођење огледног часа у установи – 
 (наставна јединица – МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА) 
 
15. Сарадња са наставницима из других предмета 
    -  Одељењске старешине у разредима у којима предајем 
    -  Други наставници ТИО , наставник информатике 
     
17. Сарадња са професионалним удружењима 
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   -  Праћење рада и консултације удружења наставника ТИО на општинском  и ширем – 
републичком нивоу 

 
19. Препоруке за унапређење даљег рада 
   - Континуирано праћење савремених методичких решења , систем перманентне едукације и што 

већа примена у даљем раду. 
 
 
 
У Обровцу, 
10.07.2016. 

Извештај сачинио 
_________ЖарковићДрагослав____________ 
 
 

 
 
 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД ДО_13.06.2016.године_________ 
 

У периоду извештавања наставник _Зоран Жигић________________ био је ангажован на 
следећем: 

 
1. Ангажовање у реализацији наставе  

Обавезна 
Рб Предмет Ра

зред 
Број 

одељењ
а 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализовани
х часова 

Напоме
на 

1 Техничко и 
информатичко 
образовање 

5,6
,8 

6 72 72  

2.       
3.       
4.       

 
Изборна 

Рб Предмет Ра
зред 

Број 
одељењ
а 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализовани
х часова 

Напоме
на 

1       
2.       
3.       

Допунска 
Рб Предмет Ра

зред 
Број 

одељењ
а 

Број 
планираних 
часова по 

Број 
укупно 
реализовани

Напоме
на 
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одељењу х часова 
1       
2.       
3.       
4.       

Додатна 
Рб Предмет Ра

зред 
Број 

одељењ
а 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализовани
х часова 

Напоме
на 

1       
2.       
3.       

Секције 
Рб Предмет Број 

укључених 
ученика 

Број 
планираних 
часова по секцији 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Саобраћајна 
секција 

10 12 12  

2.      
3.      
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  

Значајни датуми 
 

Екскурзије-дводневна екскурзија на Тари 
 

Школа у природи 
 

Такмичења, смотре, изложбе-такмичење из саобраћаја у организацији СО Бачка 
Паланка,Окружно такмиченје из саобраћаја у Силбашу 

 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних 

органа као што су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа-ангажован 

 
Ангажовање у раду стручних већа-члан тима за инклузију 

 
Ангажовање у раду одељенских већа-ангажован 

 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина-ангажован 
 
5. Ангажовање у реализацији програма рада Савета родитеља 
 
6. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом-сарађујем 
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7. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
-сарађујем 
8. Ангажовање у реализацији програма рада Школског одбора 
 
9. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  

1. Одељенска заједница 
 

2. Слободне активности ученика 
а) Културно-уметничке активности 
б) Научно-истраживачке активности 
в) Научно-техничке и саобраћајне активности-ангажован 
г) Спортске активности 

 
3. Ангажовање у раду ученичких организација као што су  
Дечји савез 
Ђачки парламент 
Подмладак Црвеног крста 
Покрет горана 
Савез извиђача 

 
4. Корективни рад са ученицима 

 
5. Друштвено-користан рад 

 
6. Продужени боравак 

 
7. Школа у природи 

 
10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 

1. Програм здравственог васпитања ученика 
2. Програм професионалне оријентације 
3. Унапређење међуљудских односа у школи 
4. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм 

заједницом 
5. Програм унапређења школске средине 
6. Програм превенције малолетничке деликвенције 
7. Школске радионице, игре и изложбе 
8. Програм заштите животне средине и уређења школе 

 
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада-ангажован 
 
12. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе 

(по предметима и облицима образовно-васпитног рада) 
 
13. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  

Сарадња са родитељима 
Културно-уметничке активности и културна делатност 
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Сарадња са месним заједницама 
Производне организације и школа 
Сарадња са јавним предузећима 
Сарадња са установама културног и јавног живота 
Сарадња са министарством просвете Србије 
Сарадња са Општином Смедеревска Паланка 
Сарадња са предшколском установом и другим школама 

14. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
 
15. Сарадња са наставницима из других предмета-сарађујем 

 
16. Научно-стручни радови 

 
17. Сарадња са професионалним удружењима 

 
18. Остале активности 

 
19. Препоруке за унапређење даљег рада 
 
У Обровцу, 
10.07.2016. 

Извештај сачинио 
____Зоран Жигић_________________ 
 
 

 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.9.2015. ДО 30.6.2016. 
 
У периоду извештавања наставник ___IVANA TIHOMIROVIC  био је ангажован на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 

Рб Предмет Ра
зред 

Број 
одељења 

Број 
планираних часова 
по одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Likovna 
kultura 

V 2 72 72  

2. Likovna 
kultura 

VI 2 36 36  

3. Likovna 
kultura 

VII 2 36 36  

4. Likovna 
kultura  

VIII 2 34 34  

5.       

Изборна 

Рб Предмет Ра
зред 

Број 
одељења 

Број 
планираних часова 
по одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1       
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2.       

3.       

Допунска 

Рб Предмет Ра
зред 

Број 
одељења 

Број 
планираних часова 
по одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1       

2.       

3.       

Секције 

Рб Предмет 
 

Ра
зред 

Број 
одељења 

Број 
планираних часова 
по одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Likovna 
kultura 

V 2 30 30  

2. Likovna 
kultura 

VI 2 30 30  

3. Likovna 
kultura  

VII 2 30 30  

4. Likovna 
kultura  

VIII 2 30 30  

5.       

 
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми 
OKTOBAR: 
izlozba plakata “DEČJA NEDELJA” 
postavka scenografije za “DAN ŠKOLE” Obrovac 
likovni konkurs ‘’ČUDA POD LUPOM’’Obrovac,Tovariševo 
učešće u humanitarnoj izložbi PODRŠKA UČENICIMA Nebojši Nedimoviću i Danijelu Jovanoviću 
likovni konkurs’’ DANI MOG DETINJSTVA’’ 
 
DECEMBAR 
postavka tematske izložbe likovnih radova “U SUSRET NOVOJ GODINI I BOŽIĆU” 
 
PRODAJNA IZLOŽBA dečjih radova ~NOVOGODIŠNJI VAŠAR (od sakupljenog novca kupljen dodatni dečji 

pribor za nastavu) 
 
JANUAR 
Prirema i postavka scenografije za proslavu školske slave “SVETI SAVA” 
Izložba likovnih radova na temu “SVETI SAVA” 
OGLEDNI CAS- Obrovac ,učiteljica  Biljana Petrović i Mirjana Kokanov 
 
FEBRUAR 
Stručno predavanje-prikaz udzbenika> OŠ’’Djordje Natošević’’’-Novi Sad 
 
MART 
Uramljivanje dečjih radova i uredjenje škole 
Likovni konkurs’’ KRV ŽIVOT ZNAČI’’ 
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Na časovima likovne kulture i lik.sekcije učenici oslikavali,tj.dekorisali tegle i predmete od gline povodom 
obeležavanja 8.marta 

 
05.03.2016. organizovana poseta ucenika SNP,pozorisna predstava ‘’SLUGA DVAJU  
GOSPODARA’’-Tovariševo 
Obeležavanje “DAN PROLEĆA” 
Likovni konkurs MOŠO ODALOVIĆ 
Seminar o bezbednosti dece u saobraćaju u zoni škola-Novi Sad 
 
APRIL 
Izložba likovnih plakata”DAN PLANETE ZEMLJE”22.04.2016. 
Tematska izložba povodom USKRSA 
Prodaja radova i oslikanih jaja koji su učenici dekorisali na časovima lik.kulture.Od zaradjenog novca kupljen 

potreban pribor. 
Prisustvo predavanju- PREDAVANJE O RAČUNARSKOM SISTEMU I PRAVILIMA POVEZIVANJAI KORIŠĆENJA 

PROJEKTORA U NASTAVI. Predavač -nast.Mirjana Kojić 
 
MAJ 
Obeležavanje izložbom ”DANA ROMSKE TRADICIJE’’ 
U okviru obelezavanja SPORTSKE NEDELJE postavljena IZLOŽBA PLAKATA učenika 
Organizovana poseta učenika OŠ’’Mileta Protić’’ - SNP –pozorišna predstava ‘’UJEŽ’’ 
JUNI 
Oslikavanje školskog kontejnera ,učenici od 5. – 8.raz.- Tovariševo 
Oslikavanje SIMBOLA ispred učionice za likovnu kulturu-Tovariševo 
Prevencija vršnjačkom nasilju (prisustvo) -Obrovac 
 
Екскурзије 
 
Школа у природи 
 
Такмичења, смотре, изложбе 
       Likovne izlozbe,Likovne kolonije 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што 

су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
 
Prisustvo na sednicama i učešće u radu Nastavničkog veća 
 
Ангажовање у раду стручних већа 
 
Angazman u radu Strucnog veca drustvenih nauka 
 
Ангажовање у раду одељенских већа 
 
Prisustvo na sednicama Odeljenskih veca I ucesce u konsultacijama sa odeljenskim staresinama 
koje su se ticale rada i ponasanja ucenika i saradnje sa roditeljima 
 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
 
5. Ангажовање у реализацији програма рада Савета родитеља 
 
6. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом  
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   Aktivna saradnja sa skolskim pedagogom u toku skolske godine  
 
 
7. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
 
     8. Ангажовање у реализацији програма рада Школског одбора 
 
9. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
1. Одељенска заједница 
 
2. Слободне активности ученика 
а) Културно-уметничке активности  ~ LIK.RADIONICE, 
                  IZLOŽBE      
 
б) Научно-истраживачке активности 
в) Научно-техничке и саобраћајне активности 
г) Спортске активности 
 
3. Ангажовање у раду ученичких организација као што су  
Дечји савез 
Ђачки парламент 
Подмладак Црвеног крста 
Покрет горана 
Савез извиђача 
 
4. Корективни рад са ученицима 
 
5. Друштвено-користан рад 
 
          Učešće u prikupljanju humanitarne pomoći za obolele učenike NEBOJŠU NEDIMOVIĆA I DANIJELA 

JOVANOVIĆA 
6. Продужени боравак 
 
7. Школа у природи 
 
10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
1. Програм здравственог васпитања ученика 
2. Програм професионалне оријентације 
3. Унапређење међуљудских односа у школи 
4. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм заједницом 
5. Програм унапређења школске средине 
 
 
 
 
6. Програм превенције малолетничке деликвенције 
7. Школске радионице, игре и изложбе 
            Organizovanje likovnih radionica ,lik.kolonija, lik.izložbi u toku godine(dečja nedelja, 
              Sportska nedelja ,Dani romske kulture,Novogodišnji vašar ,U susret Novoj godini,Božiću,Uskrsu..) 
 
8. Програм заштите животне средине и уређења школе 
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        Učešće u uredjivanju I oslikavanju školskog dvorišta i okoline 
 
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-

образовног рада 
 
U okviru strucnog usavrsavanja odrzala sam dva OGLEDNA ČASA(OS’’Mileta Protic“,OŠ’’Žarko Zrenjanin’’ i 

prisustvo UGLEDNIM ČASOVIMA 
Prisustvo raznim prezentacijama i stručnim seminarima – PREDAVANJE O RAČUNARSKOM SISTEMU I 

PRAVILIMA POVEZIVANJA I KORIŠĆENJA PROJEKTORA U NASTAVI 
Stručno usavršavanje-prikaz udzbenika-OŠ’’Djordje Natošević’’-Novi Sad 
’’Prevencija vršnjackom nasilju’’-prisustvo,Obrovac 
Seminar o bezbednosti dece u saobraćaju u zoni škola-Novi Sad 
 
12. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе (по 

предметима и облицима образовно-васпитног рада) 
 
13. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
Сарадња са родитељима 
Културно-уметничке активности и културна делатност 
 
Likovne kolonije,radionice: 
mart ~likovna kolonija nastavnika – SILBAŠ ,juni - NOVI SAD –OŠO,,MILAN PETROVIC,, 
 
Сарадња са месним заједницама 
Производне организације и школа 
Сарадња са јавним предузећима 
Сарадња са установама културног и јавног живота 
Сарадња са министарством просвете Србије 
Сарадња са предшколском установом и другим школама 
14. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
 
15. Сарадња са наставницима из других предмета 
Prisustvo UGLEDNIM ČASOVIMA 
16. Научно-стручни радови 
 
17. Сарадња са професионалним удружењима 
 
18. Остале активности 
 
19. Препоруке за унапређење даљег рада 
 
 
 
U Obrovcu, 
30.06.2016. 

Извештај сачинио 
______IVANA TIHOMIROVIC 
 
 

 
 
                             ИЗВЕШТАЈ  НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И                              
                                                    ИЗАБРАНОГ СПОРТА 
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Миланко Ћурић,наставник физичког васпитања и изабраног спорта,у току школске 2015/16.године 
обављао је следеће активности: 

 
 1.    Реализација наставе 
       *Израда свог годишњег и оперативног плана рада за пети и  седми разред  (8 часова недељно)као 

и израда планова за изабрани спорт(4 часа недељно) и одбојкашке секције(1 час недељно).Припрема 
часова за редовну наставу. 

Редовна настава је одржана према плану и програму у 5-1 и 5-2,као и у 7-1 и 7-2 одељењу по 72 часа . 
       *Вођење дневног евдентирања рада 
       *Ангажовање у дежурству:један дан недељно-петком 
 
2.     Реализација значајних активности у школи 
       *Поводом Дана школе организоване су  одбојкашке утакмице мешовитих екипа   семих  разреда 

за дечаке и девојчице 
       *Екскурзија 
У договору са разредним старешином  другог оделења предложена је екскурзија са посетом 

Крушевцу,манастиру Љубостиња,Врњачкој Бањи и манастиру Жича,која је и реализована 24.и 25.Маја 
2016.Направљен је посеба извештај о реализацији екскурзије. 

    
         Такмичења 
*активно учествовање у реализацији школских и општинских такмичења (четири) из спортских 

дисциплина:стони тенис,кошарка,одбојка и мали фудбал. 
Такмичења су  се  одржавала у обе конкуренције(дечаци и девојчице) и по принципу једна школа- 

једно такмичење.У нашој школи је организовано такмичење у одбојци за девојчице. 
 
3. Ангажовање у раду Наставничког већа 
 
   *Присуство и активно учешће у свим седницама НВ 
   *Стучно веће физичког васпитања састоји се од два члана који планирају                                                           

активности за текућу школску годину 
      Стручно веће је активно учествовало у планирању и реализацији спортских такмичења у школи и 

на нивоу општине. 
      Рад  у настави чланова стучног већа се често подудара ,тада се и договара, размењују искуства и 

савети. 
    *Ангажовање у раду одељенских већа:присуство и активно учешће у свим седницама ОВ 
 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
Одељенски сам старешина 7-1 одељења.Планирано је  један ЧОС недељно што је и реализовано. На 

тим часовима одељенски старешина је,поред текућих питања, обрађивао  планиране васпитно-образовне 
теме,према плану школског педагога. 

Један дан недељно је одређен за дан отвораних врата.Утоку године је одржано 5 (пет) родитељских 
састанака. 

    Разредни старешина је испуњавао и пратио дневнике рада и оцењивање ученика током школске 
године;исписивао ђачке књижице на полугодишту и после тромесечја за ученике који имају опомене,за 
остале је попуњавао извештај за родитеље.Такође је писао сведочанства и Матичну књигу. 

    Сарадња са родитељима се реализовала током године али су поједини родитељи били доста 
пасивни. 

    Израђивао сам извештаје са анализом успеха и дисциплине после сваког класификационог периода 
са предлозима мера за даље унапређивање рада. 

 
5. Сарадња са стручним сарадником –педагогом: сарадња у васпитном раду ученика 
 -сарадња је била врло коректна  и редовна 
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6. Ангажовање у раду Ученичког парламента 
    *израдио сам план и програм рада  ученичког парламента,који је реализован 
    *Организована Друга школска штукијада на дан школе и такмичење у пецању на  
     пловак  у Априлу  уз обезбеђене награде. 
    *Организована акција прикупљања помоћи болесним другарима                 „ 
    *Организована је акција „Новогодишњи пакет за друга“-направљено је 36 пакета 
    *Организоване су 2  игранке –журка за ученике шестих,седмих и осмих разреда 
      и завршно дружење ученика осмог разреда 
 
 
7. Ангажовање  у реализацији ваннаставних активности  
    Активно сам учествовао   у организацији матурске забаве и акције за чишћење животне средине-

канала ДТД у којој  су запажено учешће имали наши ученици-млади пецароши 
 
8. Корективни рад са ученицима 
   *Индивидуални контакти током године са ученицима с већим бројем недовољних оцена 
   *Индивидуални рад са ученицима с неадекватним понашањем 
   *План рада са ученицима у процесу појачаног васпитног рада 
 
 
9. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
     А)Програм здравственог васпитања ученика 
          *Одвођење ученика на систематске прегледе 
     Б)Програм професионалне  оријентације 
          *Професионално информисање ученика о даљем школовању 
     Ц)Школске радионице,игре и изложбе 
           
     Д)Програм заштите животне средине и уређења школе 
         *Реализован програм еколошких патрола око школе 
 
10.Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника 
       -размена радних искустава на активу наставника физичког васпитања 
       -похађао сам два дводневна семинара у првом полугодишту и два дводневна семинара у другом 

полугодишту. 
 
11. Ангажовање на релацији програма сарадње са друштвеном средином 
      -одржавани су саветодавни,индивидуални и групни састанци са родитељима уз сарадњу са 

педагошком службом школе 
 
12. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе 
   *рад у Ђачком парламенту 
   *сарадња са тимом за превенцију насиља.У оквиру тима обављени су групни и индивидуални 

разговори са ученицима  који су угрозили права других, о чему је вођена евиденција 
 
13.Ангажовање на пробном и завршном испиту 
    *ангажовање на  пробном испиту за ученике осмих разреда.. 
 
 
                                                                                                     ----------------------------- 
                                                                                                         Миланко Ћурић 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.9.2015. ДО 30.6.2016. 
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У периоду извештавања наставник Славица Ајдер био је ангажован на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна настава 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Биологија 5. 2 72 72 / 

2. Биологија 7. 2 72 72 / 

3. Биологија 8. 2              68 68 / 

 
Допунска настава 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Биологија 5. 2 7 7 / 

2. Биологија 7. 2 7 7 / 

3. Биологија 8. 2 8 8  

 
Додатна настава 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Биологија 5. 2 7 7 / 

2. Биологија 7. 2 7 7  

3. Биологија 8. 2 8 8  

 
Припремна настава из биологије за завршни испит 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1. Биологија 8. 2 9 9 / 

 
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Такмичења: Ученици петог, седмог и осмог разреда учествовали на општинском такмичењу и 

окружном такмичењу. 
Продајни јесењи и ускршњи вашар. 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што 

су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа  
Ангажовање у раду стручних већа и тимова  
Ангажовање у раду oдељенских већа 
 
 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
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Реализован програм рада одељенског старешине у осмом разреду 
 
5. Сарадња са стручним сарадницима –  педагогом 
Консултације по потреби 
    
6. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
1. Одељенска заједница 
израда и продаја експоната за вашар 
радионице из програма ПО 
 
2. Слободне активности ученика  
Учешће у активностима у оквиру Дечје недеље 
Обележавање Дана планете Земље – прављење паноа 
Обележавање Светског дана екологије 
Јесењи и пролећни крос 
 
10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рад 
Програм здравственог васпитања (ЧОС) 
Програм превенције малолетничке делинквенције (ЧОС) 
 
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-

образовног рада 
Огледни час у четвртом ОШ „Жарко Зрењанин“ –Микроскопско и макроскопско посматрање гљива 
 
12. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
Сарадња са родитељима 
Сарадња са нижим разредима и другим школама 
 
13. Сарадња са наставницима из других предмета 
Одељенске старешине у разредима где предајем    
 
14. Препоруке за унапређење даљег рада 
подстицати и развијати информатичку писменост 
наставити рад на оспособљавању ученика за самообразовање уз менторску улогу наставника 
што је могуће више  наставу реализовати кроз практичне примере и самосталан рад ученика 
 
У Обровцу, 
30.6.2016.                                                      
 
 
 
                  
                     

                                     Извештај сачинила: 
                                       Славица Ајдер  

 
 

 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД    ОД  1.9.2015. ДО 31.8.2016.__________ 
 
У периоду извештавања наставник БОЈАНА __АНТОНИЋ била је ангажована на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
Број 

укупно 
Напомен

а 
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часова по 
одељењу 

реализованих 
часова 

1 ФИЗИКА 6. 2 72 72  
2. ФИЗИКА 7. 2 72 72  
3. ФИЗИКА 8. 2 68 68  
Допунска 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 ФИЗИКА 6.   12 Држала 
сам заједно  
за  оба 
одељења 

2. ФИЗИКА 7.   6           -II- 
3. ФИЗИКА 8.   8          -II- 
Додатна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 ФИЗИКА 6.   12 Држала 
сам заједно 
за оба 
одељења 

2. ФИЗИКА      
7. 

              7       -II- 

3. ФИЗИКА      
8. 

              12       -II- 

 
 
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми 
Заједно сам учествовала са колегама и ученицима у обележавању значајних датума кроз разне 

активности  -прављење реквизита за приредбу,дежурства,израда предмета за продајне изложбе итд. 
 
Екскурзије 
Као одељенски старешина 6-1 разреда учествовала сам у реализацији дводневне екскурзије на 

Тари.Тринаест ученика је било на екскурзији. 
 
Такмичења,посете, изложбе 
            Наша школа је била домаћин општинског такмичења из Физике 13.3.2016. 
Наши ученици су учествовали и освојили златне медаље на научној изложби,,Трагом наших 

научникаи проналазача''. Присуствовали смо  
отварању аматерске астрономске опсерваторије 12.9.2015. у Младенову. Десетак ученика,већином 

из 8.разреда је имало прилику да посматра звезде и планете помоћу телескопа. 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као 

што су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
Присуствовала сам седницама Наставничког већа. 
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Ангажовање у раду стручних већа 
Руководилац сам стручног већа природних наука.Ове школске године одржано је 6 састанака овог 

већа. 
 
Ангажовање у раду одељенских већа 
Учествовала сам  на свим седницама одељенских већа. 
 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
Разредно старешинство сам добила ове године и веома добро сам реализовала програм рада 

одељенског старечине кроз 36 часова 
 
6. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом 
Сарадња са педагогом је веома добра.Била је упозната са свим дешавањима у нашем одељењу,а 

помоћ смо потражили када је био проблем  да би га што пре решили. 
 
7. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
Користила сам ,не тако често, неку литературу која је била потребна за реализацију наставе физике. 
 
9. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
1. Одељенска заједница 
Заједнички са ученицима 6-1 разреда сам давала идеју и подршку,правила предмете за разне 

продајне изложбе.Сарадња је била изузетно добра. На екскурзији су били јако добри. У одељењу има 
8 ученика одличних,5 врло добрих и 3 добра. Веома сам задовољна и надам се да ће идућа година 
бити боља. 

 
 
       2. Слободне активности ученика 
а) Културно-уметничке активности 
Неколико ученика из одељења учествује у раду КУД-а,а две ученице  похађају  музичку школу,те су 

увек ангажовани у реализацији ових активности. 
г) Спортске активности 
Ученици 6-1 разреда су учествовали у свим спортским активностима.  
 
10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
1. Програм здравственог васпитања ученика 
2. Програм професионалне оријентације 
3. Унапређење међуљудских односа у школи 
4. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм заједницом 
Веома успешна срадња је била са родитељима током године на родитељским састанцима и кроз 

индивидуалне састанке. 
5. Програм унапређења школске средине 
6. Програм превенције малолетничке деликвенције 
7. Школске радионице, игре и изложбе 
8. Програм заштите животне средине и уређења школе 
У току године смо имали неколико акција сређивања школе ,школског дворишта ,а најлепша 

акција је спроведена заједно са ученицима када је била садња  туја у школском дворишту и око школе. 
 
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада 
У току ове школске године присуствовала сам на неколико семинара,а то су: РАЗВИОНИЦА,ШКОЛА 

НЕНАСИЉА, Одрастање без алкохола, дроге,коцке, секти и насиља;Свако може нешто-програм лишног 
и прфесионалног развоја запослених у образовању 
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13. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
Сарадња са родитељима 
Веома успешна срадња је била са родитељима током године на родитељским састанцима и кроз 

индивидуалне састанке. 
Наша школа је била домаћин ученицима и наставницима  ОШ,,Благоје Радић''из Зупче,са Косова и 

тим поводом је уприличена свечаност и приредба,као и спортске утакмице,а касније их је угостило и 
Удружење жена ,,Обровац''.                    Ово је био и пројекат ,,Упознајмо се,да би се боље разумели''. 

 
 
15. Сарадња са наставницима из других предмета 
 
      Сарадња међу колегама је била успешна током целе школске године и огледала се кроз разне 

активности: дежурства,разни састанци на активима,седницама, урећења школског дворишта,спортска  
дружења,сарадња на екскурзији итд. 

 
19. Препоруке за унапређење даљег рада 
         Наредна школска година би требала да буде обележена као година НиколеТесле,те би требало 

осмислити план активности да ученици буду више ангажовани у реализацији овог јубилеја. 
 
 
 
У Обровцу, 
27.08.2016. 

Извештај сачинила: 
Бојана Антонић 
 
 

 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2015-2016 ГОДИНУ 
 
 
Имајући у виду план рада физичког васпитања – изборни спорт за 2015-2016 годину, реализовано је 

следеће: 
 
 
СЕПТЕМБАР 
 
 -  Са ученицима је постигнут договор о раду, кућном реду, затим  договор о одржавању спортских 

терена, свлачионица, сале за вежбање итд. Такође формирана је фудбалска секција која ће се окупљати 
на почетку једном недељно а касније пред такмичење два пута недељно. 

 
ОКТОБАР  
 
– Одржан је јесењи кроса, формирана је атлетска секција од 16 ученика који ће наступити на уличним 

тркама 20.октобра у Бачкој Паланци поводом дана ослобођења града. 
 
НОВЕМБАР  
 
– Одржано је општинско првенство у малом фудбалу на којем је наша екипа заузела седмо место.  
 
ДЕЦЕМБАР  
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– Настављено је са фудбалском секцијом једном недељно, дат је предлог о завршним оценама на 
полугодишту. 

 
ЈАНУАР  
 
– Формирана је рукометна секција која ће се окупљати два пута недељно а непосредно пред 

такмичење три пута недељно. 
 
ФЕБРУАР 
 
-  Рукометни тренинзи одржавају се по плану и програму уз одличну посећеност на тренинзима. 
 
МАРТ  
 
-  Рукометни тренинзи одржавају се по плану и програму уз одличну посећеност на тренинзима. 
– Одржано је општинско такмичење у рукомету, наша школа је узела учешће другу годину за редом и 

заузела четврто место што је задовољавајући пласман а ученицима подстрек да наставе са још бољим 
радом како би следеће школске године остварили бољи пласман! 

 
АПРИЛ  
 
Одржан је међушколски турнир у малом фудбалу у склопу пројекта „Моја школа мој клуб“ где смо 

формирали женску фудбалску екипу која је имала неколико тренинга непосредно пред такмичење.  
Настава се реализује по плану и програму. 
 
МАЈ  
 
Настава се реализује по плану и програму. 
Дат је предлог о завршним оценама на крају школске године 
Што се тиче изборног спорта кошарка и одбојка које сам имао у одељењима осмог разреда, ученици 

су савладали техничко-тактичке елементе који су били предвиђени планом и програмом и генерално 
показали таленат за спортове које су изабрали. 

 
                                                                                         Наставник физичког васпитања 
                                                                                          Јовица Тркуља 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА  ЗА ПЕРИОД ДО 30.6.2016. године 
 
У периоду извештавања наставник Љиљана Војновић била је ангажована на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Српски језик 5. 2 180 180 / 
2. Српски језик 6. 1 144 144 / 
 
Допунска 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 

Број 
укупно 
реализованих 

Напомен
а 
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одељењу часова 
1 Српски језик 5. 2 9 9 / 
2. Српски језик 6. 1 9 9 / 
 
Додатна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Српски језик 5. 2 9 9 /  
2. Српски језик 6. 1 9 9 /  
 
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
 
Такмичења:  школско, општинско и окружно – Српски језик  
Помоћ при спровођењу програма Професионалне оријентације 
 
Екскурзије 
Реализована дводневна екскурзија на Тару ( 15. и 16. мај на релацији Обровац – манастир Рача – 

хотел Оморика – Дрвенград – Обровац.) 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као 

што су: 
 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
 
Ангажовање у раду стручних већа и тимова 
 
Ангажовање у раду одељенских већа 
 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
 
Реализован програм рада одељенског старешине у петом разреду 
 
5. Ангажовање у реализацији програма рада Савета родитеља 
 
Представљен  Извештај  самовредновања области Ресурси и акционог плана 
 
6. Сарадња са стручним сарадником –  педагогом 
 
Консултације по потреби 
 
7. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
 
Припремљена посета ученика првог разреда школској библиотеци 
 
8. Ангажовање у реализацији програма рада Школског одбора 
 
Представљен  Извештај  самовредновања области Ресурси и акционог плана 
  
9. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
1. Одељенска заједница 
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2. Слободне активности ученика – учешће на литерарним конкурсима 
 
10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
1. Програм професионалне оријентације 
 
2. С ученицима ОЗ 52 учествовала на  изложби Старих заната и Ускршњем вашару 
 
 
 
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада 
Огледни час у петом разреду ОШ „Жарко Зрењанин“  - Врсте речи - утврђивање  с примером 

ученичког самовредновања  
Присуствовала сам извођењу угледних часова код наставника Вере Кесић              ( Српски језик), 

Миладина Панића, Саве Шијакова ( Математика) и Мирјане Коканов (учитељ, Свет око нас). 
Активно учешће у пројекту Развионице - подршка развоју људског капитала и истраживању – развој 

општег образовања и људског капитала 
Активно учешће на семинару Школа ненасиља 
 
12. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе (по 

предметима и облицима образовно-васпитног рада) 
Сарадња са родитељима 
Сарадња са нижим разредима и другим школама 
 
13. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
Сарадња са родитељима у оквиру акција које иницира школа  
Сарадња са установама културног и јавног живота ( Сарадња са сеоском библиотеком – часови у 

сеоској библиотеци и активно учешће библиотекара у организацији часа) 
14. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
Одржани часови лектире у сеоској библиотеци о чему је писано у локалним новинама 
 
15. Сарадња са наставницима из других предмета 
Наставници стручног већа  језика  
Наставници музичког образовања и ликовне културе 
Одељенске старешине у разредима где предајем    
 
16. Препоруке за унапређење даљег рада 
 
Наставити сарадњну са стручним сарадницима и стручним  удружењима 
Пратити савремена методичка решења и примењивати их у раду  
 
 
У Обровцу, 
27.6. 2016. 

Извештај сачинила:                                                       
Љиљана Војновић 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.09.2016  ДО__30.06.2016________ 
 
У периоду извештавања наставник _Миладин Панић_____ био је ангажован на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 
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Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Математика 5 1 144 144  
2. Математика 6 2 144 288  
3. Математика 8 2 136 272  
4.       
 
Изборна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1       
2.       
3.       
Допунска 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Математика 5 1 36 7  
2. Математика 6 2 36 20  
3. Математика 8 2 36 11  
4.       
Додатна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Математика 5 1 12 11  
2. Математика 6 2 12 12  
3. Математика 8 2 12 10  
 
Припремна настава 
Додатна 
 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Математика 8 2 20+10 30  

 
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми 
        Екскурзија- Манастир Рача-Тара-Дрвенград , ученици од 5. до 7. разреда  15. и 16.5.2016. 
 
Такмичења: Математика -школско такмичење-23.1.2016. у Обровцу 
- општинско такмичење-27.02.2016. у Бачкој Паланци 
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3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као 

што су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
 
Ангажовање у раду стручних већа- Стручно веће природних наука 
 
Ангажовање у раду одељенских већа од 5. до 8. Разреда 
 
Ангажовање у раду - Стручни актив за развој школског програма 
    -Стручни актив за развојно планирање 
 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
1. Одељенска заједница-62 

 
 
5. Ангажовање у реализацији програма рада Савета родитеља 
 
6. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом 
 
7. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
 
8. Ангажовање у реализацији програма рада Школског одбора 
 
9. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
1. Председник комисије за избор ђака генерације 
2. Одељенска заједница 
3. Корективни рад са ученицима- Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

васпитно-образовним устан 
        4..Час математике у 4. разреду- Површина коцке и квадра 
2. Слободне активности ученика 
а) Културно-уметничке активности 
б) Научно-истраживачке активности 
в) Научно-техничке и саобраћајне активности 
г) Спортске активности 
 
3. Ангажовање у раду ученичких организација као што су  
 
4. Корективни рад са ученицима 
 
5. Друштвено-користан рад 
 
6. Продужени боравак 
 
7. Школа у природи 
 
10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
1. Програм здравственог васпитања ученика 
2. Програм професионалне оријентације 
3. Унапређење међуљудских односа у школи 
4. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм заједницом 
5. Програм унапређења школске средине 
6. Програм превенције малолетничке деликвенције 
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7. Школске радионице, игре и изложбе 
8. Програм заштите животне средине и уређења школе 
 
 
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада 
„ШКОЛА НЕНАСИЉА“-семинар (октобар 2015.) 
12. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе (по 

предметима и облицима образовно-васпитног рада) 
 
13. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
Сарадња са родитељима 
Културно-уметничке активности и културна делатност 
Сарадња са месним заједницама 
14. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
 
15. Сарадња са наставницима из других предмета 
 
Сарадња са наставницима других предмета (Љиљана Војиновић, Славица Ајдер, Бојана Антонић, Вера 

Кесић, Гордана Гламочанин)  била је веома добра. Веома плодна и добра сарадња је са наставником 
математике, Сава Шијаков, са којим сарађујем консултујући се и размењујући стручно мишљење. 

 
16. Научно-стручни радови 
 
17. Сарадња са професионалним удружењима 
Друштво математичара Србије, Архимедес 
 
18. Остале активности 
 
19. Препоруке за унапређење даљег рада 
 
 
 
У Обровцу, 
_27.6.2016_. 

Извештај сачинио 
____Миладин Панић_________ 
 
 

 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.9.2015. ДО 30.6.2016. 
 
 
У периоду извештавања наставник Милена Обрадовић   била  је ангажована  на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 

Р
б 

Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број укупно 
реализованих 
часова 

Напоме
на 

1 Музичка 5. 2 72 72  
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култура 

2
. 

Музичка 
култура 

6. 2 36 36  

3
. 

Музичка 
култура 

7. 2 36 36  

4
. 

Музичка 
култура 

8. 2 34 34  

5
. 

      

6
. 

      

 
Изборна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1       

 
Допунска 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1       

2.       

 
Секције 

Рб Предмет Број 
укључених 
ученика 

Број 
планираних часова 
по секцији 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Хор и 
оркестар 

31 36 36  

 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми 
 
Дан школе  
Школска слава- СветиСава  
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што 

су: 
Ангажовање у раду Школског одбора 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
Присуствовала седницама Одељенских и Наставничких већа. 
 
Ангажовање у раду стручних већа 
 
 
Ангажовање у раду одељенских већа и тимова ( Тим за школско развојно  
планирање,  Тим за културно – уметничку делатност...) 
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Ангажована у тиму за културно – уметничку делатност 
 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
 
 
5. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом 
 
У току школске године остварена је веома добра сарадња са педагогом школе. Сарадња је била 

континуирана, конструктивна и корисна. Нашу сарадњу одликују кооперативност и поверење.  
 
6. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
 
 
7. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
 
1. Одељенска заједница 
 
Нисам била ангажована са обавезом разредног старешине 
 
2. Слободне активности ученика 
музичка секција: хор и оркестар 
У музичкој секцији – хору редовно су пробе. 
У сарадњи са наставницом српског  језика В. Кесић и учитељицом М. Кокановић организоване  су 

приредбе поводом  Дан школе и Светог Саве. Моје ангажовање било је у оквиру спремања хорског  
наступа са адекватним програмом.   

 
 
3. Ангажовање у раду ученичких организација као што су  
 
Дечји савез 
 
4. Корективни рад са ученицима 
У одељењу петог разреда имала сам једног ученика с којим сам упражњавала корективни рад, 

пружала помоћ и подршку у раду. Напредак је постигнут. 
 
5. Друштвено-користан рад 
 
8. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
 
Програм здравственог васпитања ученика 
 
 
2. Унапређење међуљудских односа у школи 
 
У школи су међуљудски односи добри.Трудимо се да једни другима пружамо подршку. 
 
3. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм заједницом 
 
 
4. Програм унапређења школске средине 
Учествовала сам у активностима унапређења школске средине 
 
5. Школске радионице, игре и изложбе 
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9. Програм заштите животне средине и уређења школе 
Свакодневно ученицима се указује потреба за одржавањем животне средине, па тако и учионице и 

школе,  коју требају доживети као и свој кућни простор. Учионицу смо заједно „генерално“ сређивали у 
оквиру планираних школских акција. 

 
10. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-

образовног рада 
Присуство на презентацији уџбеника Музичке културе издања БИГЗ. 
Одржала сам огледни час у оделењу 5.разреда „Музички призори“. 
Одржала сам по један час у два одељења четвртих разреда: „Интервали“ и „Композитори и њихова 

дела“. 
Присуство на предавању о превенцији вршњачког насиља у школи. 
 
11. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
 
     1. Сарадња са родитељима 
 
Иако је постојало планирано време за индивидуалне разговоре са родитељима,  није било родитеља 

који су осетили потребу за индивидуалним разговором са мном. Такођер, ни ја нисам имала проблема у 
раду са ученицима те нисам имала потребу да позивам родитеље због решавања одређених проблема. 

 
     2. Културно-уметничке активности и културна делатност 
 
Била сам ангажована у културно-уметничким активностима школе(програм обележавања Дана школе 

и Светог Саве).  
 
     3. Сарадња са Општином  
 
     4. Сарадња са предшколском установом и другим школама 
  
12. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
 
13. Сарадња са наставницима из других предмета 
Сарадња са наставницима других предмета била је веома добра, посебно са наставницом српског 

језика В. Кесић и учитељицом М. Кокановић са којима  сам припремала школске приредбе.Са осталим 
колегама врло лепо сарађујем консултујући се и размењујући стручно мишљење. 

 
 
Дана 27.6.2016. 
 

Извештај сачинила: проф.Милена Обрадовић 
 

 
 
  
У периоду извештавања наставник _____Гордић Милодарка____________________________ био је 

ангажован на следећем: 
  
1. Ангажовање у реализацији  наставе  
Обавезна 
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Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1  хемија  ос
ми 

 два  68  136   

2.  хемија  се
дми 

 два  72  144   

3.             

  

Изборна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1             

2.             

3.             

  

Допунска 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1  хемија  се
дми 

 два  девет  1   

2.  хемија  ос
ми 

 два  девет  4   

3.             

  
Додатна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1  хемија  се
дми 

 два  девет  6   

2.  хемија  ос
ми 

 два  девет  6   

3.             

  
Секције 

Рб Предмет Број 
укључених 
ученика 

Број 
планираних часова 
по секцији 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1           

2.           

3.           
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2. Ангажовања у реализацији  значајних активности у школи  
Значајни датуми 
  
Екскурзије 
  
Школа у природи 
  
Такмичења, смотре, изложбе                       Општинско такмичење за седми и осми разред- 

05.03.2016. 
  
  
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што 

су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
  
Ангажовање у раду стручних већа-Стручно веће природних наука 
  
Ангажовање у раду одељенских већа-Одељенско веће 7 и 8 разреда 
  
4. Ангажовање у реализацији  програма рада одељенских старешина 
  
5. Ангажовање у реализацији програма рада Савета родитеља 
  
6. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом 
  
7. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
  
8. Ангажовање у реализацији  програма рада Школског одбора 
  
9. Ангажовање у реализацији  ваннаставних активности  
1. Одељенска  заједница 
  
2. Слободне  активности ученика 
а) Културно-уметничке активности 
б) Научно-истраживачке активности 
в) Научно-техничке и саобраћајне активности 
г) Спортске активности 
  
3. Ангажовање  у раду ученичких организација  као што су  
Дечји савез 
Ђачки парламент 
Подмладак Црвеног крста 
Покрет горана 
Савез извиђача 
  
4. Корективни  рад са ученицима 
  
5. Друштвено-користан  рад 
  
6. Продужени  боравак 
  
7. Школа  у природи 
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10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
1. Програм  здравственог васпитања ученика 
2. Програм  професионалне оријентације 
3. Унапређење  међуљудских односа у школи 
4. Програм  унапређења сарадње школе са  родитељима ученика и са ужом  и широм заједницом 
5. Програм  унапређења школске средине 
6. Програм  превенције малолетничке деликвенције 
7. Школске  радионице, игре и изложбе 
8. Програм  заштите животне средине и  уређења школе 
  
  
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-

образовног рада 
 Исправка теста из хемије назавршном испиту 17.06.2016. у основној школи”Браћа Новаков”, Силбаш 
12. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе (по 

предметима и облицима образовно-васпитног рада) 
 Семинар : Школа ненасиља , 10. и 11.10.2015.  
13. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
Сарадња са родитељима 
Културно-уметничке активности и културна делатност 
Сарадња са месним заједницама 
Производне организације и школа 
Сарадња са јавним предузећима 
Сарадња са установама културног и јавног живота 
Сарадња са министарством просвете Србије 
Сарадња са Општином Смедеревска Паланка 
Сарадња са предшколском установом и другим школама 
14. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
  
15. Сарадња са наставницима из других предмета 
  
16. Научно-стручни радови 
  
17. Сарадња са професионалним удружењима 
  
18. Остале активности 
  
19. Препоруке за унапређење даљег рада 
  
  
  

У Обровцу, 
__06.07._..2016. 

Извештај сачинио 
_____Милодарка Гордић________________ 
  

  
  
  
 
ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.9.2015. ДО 30.6.2016. 
 
У периоду извештавања наставник    Mирјана Пилиповић био је ангажован на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
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Обавезна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 географија 6 
,8 

4 36/68 36/68  

 
Допунска 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 географија 6,8 4 18 18  

 
Додатна 

Рб Предмет Раз
ред 

Број 
одељења 

Број 
планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 географија 6,8 4 18 18  

 
 
 
2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми –Дан  школе20.10.2015. 
Новогодишња приредба23.12.2015. 
Мала матура4.6.2016. 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као што 

су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа – присутна на свим седницама,углавном као записничар. 
 
Ангажовање у раду стручних већа- присутна на свим састанцима стручних већа 
 
Ангажовање у раду одељенских већа- просутна на седницама Већа 
 
 
5. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
- Програм заштите животне средине и уређења школе 
       -  дечија  недеља  од 5. До 9. Октобра  
       - спортски  дан  13.5.2016. 
        
6. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-

образовног рада 
- од октобра  2014.    Похађали  смо семинар –стоп насиљу 
 
 
У Обровцу, 
30.6.2016. 

Извештај сачинио 
Мирјана Пилиповић 
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ИЗВЕШТАЈ О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ПЕРИОД 1.09.2016  ДО__30.06.2016________ 
 
У периоду извештавања наставник _Сава Шијаков_____ био је ангажован на следећем: 
 
1. Ангажовање у реализацији наставе  
Обавезна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Математика 5 1 144 144  
2. Математика 7 2 144 288  
3.       
4.       
 
Изборна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1       
2.       
3.       
Допунска 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Математика 5 1 12 19  
2. Математика 7 2 12 19  
3.       
4.       
Додатна 
Рб Предмет Раз

ред 
Број 

одељења 
Број 

планираних 
часова по 
одељењу 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1 Математика 5 1 12 9  
2. Математика 7 2 12 7  
3.       
Секције 
Рб Предмет Број 

укључених 
ученика 

Број 
планираних часова 
по секцији 

Број 
укупно 
реализованих 
часова 

Напомен
а 

1      
2.      
3.      
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2. Ангажовања у реализацији значајних активности у школи  
Значајни датуми 
 
Такмичења: Математика -школско такмичење-23.1.2016. у Обровцу 
- општинско такмичење-27.02.2016. у Бачкој Паланци 
 
 
3. Ангажовање наставника у реализацији програма стручних, руководећих и управних органа као 

што су: 
Ангажовање у раду Наставничког већа 
 
Ангажовање у раду стручних већа:  
Стручни тим за безбедност деце у школи 
 
Ангажовање у раду одељенских већа 
 
4. Ангажовање у реализацији програма рада одељенских старешина 
 
5. Ангажовање у реализацији програма рада Савета родитеља 
 
6. Сарадња са стручним сарадницима – психологом и педагогом 
 
7. Сарадња са библиотекаром (ангажовање у реализацији Програм рада библиотеке) 
 
8. Ангажовање у реализацији програма рада Школског одбора 
 
9. Ангажовање у реализацији ваннаставних активности  
1. Председник комисије за избор ђака генерације 
2. Одељенска заједница 
3. Корективни рад са ученицима- Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

васпитно-образовним устан 
        4..Час математике у 4. разреду- Површина коцке и квадра 
2. Слободне активности ученика 
а) Културно-уметничке активности 
б) Научно-истраживачке активности 
в) Научно-техничке и саобраћајне активности 
г) Спортске активности 
 
3. Ангажовање у раду ученичких организација као што су  
Дечји савез 
Ђачки парламент 
Подмладак Црвеног крста 
Покрет горана 
Савез извиђача 
 
4. Корективни рад са ученицима 
 
5. Друштвено-користан рад 
 
6. Продужени боравак 
 
7. Школа у природи 
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10. Ангажовање у реализацији посебних програма васпитно-образовног рада 
1. Програм здравственог васпитања ученика 
2. Програм професионалне оријентације 
3. Унапређење међуљудских односа у школи 
4. Програм унапређења сарадње школе са родитељима ученика и са ужом и широм заједницом 
5. Програм унапређења школске средине 
6. Програм превенције малолетничке деликвенције 
7. Школске радионице, игре и изложбе 
8. Програм заштите животне средине и уређења школе 
 
 
11. Ангажовање на реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређења 

васпитно-образовног рада 
„ШКОЛА НЕНАСИЉА“-семинар (октобар 2016.) 
12. Ангажовање на реализацији програма унапређивања васпитно-образовног рада школе (по 

предметима и облицима образовно-васпитног рада) 
 
13. Ангажовање на реализацији програма сарадње са друштвеном средином  
Сарадња са родитељима 
Културно-уметничке активности и културна делатност 
Сарадња са месним заједницама 
14. Ангажовање на активностима унапређења видљивости рада школе  
 
15. Сарадња са наставницима из других предмета 
 
Сарадња са наставницима других предмета била је веома добра. Веома плодна и добра сарадња је са 

наставником математике, Миладин Панић, са којим сарађујем консултујући се и размењујући стручно 
мишљење. 

 
16. Научно-стручни радови 
 
17. Сарадња са професионалним удружењима 
 
18. Остале активности 
 
19. Препоруке за унапређење даљег рада 
 
 
 
У Обровцу, 
_27..6.2016_. 

Извештај сачинио 
____Сава Шијаков_________ 
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