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1. УСЛОВИ РАДА 

 

1.1. ОБЈЕКАТ ШКОЛЕ 

 

Објекат школе је у функцији од 1962. године. Захваљујући континуираном одржавању, 

изведеним инвестиционим радовима, извршеним потребним адаптацијама, доградњама и 

поправкама, објекат школе пружа повољне могућности за реализацију свих програмских 

садржаја, циљева и задатака образовно - васпитног рада са ученицима. 

Велика пажња се посвећује и естетско - хигијенском уређивању школе, тако да пружа 

пријатан амбијент за рад ученицима и особљу школе. 

Укупна квадратура затворене површине објеката школе износи 2745 м². 

 

 

1.2. КАБИНЕТИ И УЧИОНИЦЕ 

 

У оквиру зграде школе постоји 11 учионица, укупне површине 533 м² са нешто више од 

нултог степена специјализације. 

У школи постоје 4 кабинета укупне површине 336 м² за: физику, музичка 

култура/немачки језик, биологију-хемију, техничко образовање и информатику и дигитални 

кабинет изнад којег је из безбедностних разлога уграђен аларм. 

У склопу школске зграде налази се и фискултурна сала са свлачионицама, просторијом 

за одлагање справа за извођење физичког васпитања и просторијом за наставника. 

У оквиру школског дворишта налази се и спортска хала која је у власништву школе. 

Школа има задатак да води рачуна о њеном одржавању. Површина обе хале износи 1067 м². 

Поред објекта школе налази се спортско игралиште. 

Учионице и кабинети пружају повољне услове за извођење наставе и рад у школи. 

 

 

1.3. ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ И ОБЈЕКТИ 

 

Сем зборнице постоје четири канцеларије – за секретара, рачуновођу, директора и 

стручног сарадника. 

У функцији је кухиња са трпезаријом и оставом, као и просторија за помоћно особље са 

укупном површином 106 м². 

У склопу зграде је и библиотека са укупном површином 15 м². 

За смештај огрева у склопу зграде школе постоји подрум и котларница са укупном 

површином 230 м² као и магацин од 50 м². Уз зграду школе дограђена је радионица за 

мајстора са укупном површином 36 м². 

Пошто је школа у децембру 2016. године заменила грејање, адаптирана је просторија за 

смештај пелета 20м2. Адаптиране су и просторије за справарницу 20м2 и кабинет за 

наставника физичког васпитања 10м2.  

 

 

1.4. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

 

Школска опрема и намештај нису у најбољем стању, али успевамо да обезбедимо 

средства која се инвестирају у најкритичније и најнеопходније ставке и константно се пишу 

пројекти у циљу опремања учионица и набавке модернијих наставних средстава. 
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Школа поседује знатан број техничких средстава за извођење наставе: 1 колор штампач 

са факсом и скенером, 3 ласерска штампача, 2 инкџет штампача, 2 скенера,  видео камеру, 9 

преносних рачунара, ДВД резач и 3 видео бима, 2 дигитална фотоапарата. Рачунари у 

кабинету техничког и информатичког образовања су умрежени са 2 рачунара и 12 радних 

места. Рачунари у информатичком кабинету су умрежени са 16 рачунара (1 сервер и 1 за 

видео бим). Даље постоје још  7 рачунара и 2 мултифункционална уређаја. У школи је 

обезбеђен бежични интернет преко АДСЛ прикључка. 

У ходнику школе се налазе 4 камере, а такође је уведена и кабловска телевизија у 

школу.  Ради видео надзора нове спортске хале инсталирано је још 6 камера. По целој школи 

и у свакој учионици постоји разглас који је у функцији.  

Ученичка библиотека заједно са стручном библиотеком наставника садржи око 10.000 

књига и преко 835 јединица некњижне грађе (плоче, касете, зидне слике, дискете, ЦД-ове, и 

сл.) а током године фонд у библиотеци се допуњује различитом стручном литературом. 

Књижни фонд се попуњава сваке године од сопствених средстава а делом и из Словачке 

Републике, као и из разних донација и спонзорстава и путем пројеката које школа упућује. 

Опремљеност наставним средствима по предметима варира и сваке године уз помоћ 

пројеката обезбедимо додатна средства. 

 

 

1.5. ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

За почетак школске 2020./2021. године обезбеђен је дидактички материјал и потрошни 

материјал.  

 

1.6. ПРОЈЕКТИ 

 

Пројектни тим  ОШ „Јан Колар“ из Селенче има задатак да активно прати конкурсе за доделу 

средстава за унапређење квалитета наставе, опремање школе и инвестициона улагања у 

школу.  

Са тим циљем, у током  школске године 2020/21. године поднети су конкурси на адресе 

следећих установа:  

 

• Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице  

 

1. Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног,  

средњегобразовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на 

територији aутономне покрајине војводине за 2021. Годину 

Набавка ученичких ормарића 

 

• МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ   

 

2. Конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења 

Модернизација наставе у учионицама 

 

 

• Канцеларија за Словаке у дијаспори 

 

3. Пројекат   „Замена прозора“ за замену остатка старих прозора на згради ОШ „Јан 

Колар“  
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4. Пројекат „Издавање школског часописа“  

5. Пројекат „Млади глумци“  како би се покрили трошкови путовања за драмску секцију 

ОШ „Јан Колар“  

6. Пројекат „Едукативни концертни наступи у словачким школама у Србији“ за 

трошкове путовања школског оркестра у словачке школе на територији репебулике Србије. 

7. Пројекат „Обезебеђивање средстава за свечане костиме за концертне наступе“ за 

трошкове који би обухватили набавку костима за цео школски оркестар који би били 

коришђени за свечане концертне наступе. 

8. Пројекат „Техничко опремање канцеларија“ за замену старих и дотрајали рачунара и 

штампача. 

 

• Екуменска хуманитарна организација Ехо Нови Сад 

9. Наставак реализације пројекта “Подршка образовању  социјално депривиране деце и 

младих у Србији“  по конкурсу Екуменске хуманитарне организације 

 

 

Од наведених пројектата одобрени су:  

• Пројекат   „Замена прозора“ по конкурсу  Канцеларије за Словаке у дијаспори  

• Пројекат „Издавање школског часописа“ по конкурсу  Канцеларије за Словаке у 

дијаспори 

• Пројекат „Едукативни концертни наступи у словачким школама у Србији“ по 

конкурсу  Канцеларије за Словаке у дијаспори 

• Пројекат „Обезебеђивање средстава за свечане костиме за концертне наступе“ по 

конкурсу  Канцеларије за Словаке у дијаспори 

• Трећи циклус пројекта “Подршка образовању социјално депривиране деце и младих у 

Србији“ финансираног од стране Ехо организације. 

 

Наша школа ће наставити са праћењем и учешћем на отвореним конкурсима.   

 

Током лета 2021. је планирана реализација замене дела прозора у школи по  пројекту који је 

одобрен од стране канцеларије за Словачку дијаспору.    

 

 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

У школи је у току 2020./2021. школске године било 40 запослених: 1 директор, 1/2 

рачуновођа, 1/2 секретар - дипломирани правник, 1 стручни сарадник - психолог, 29 

запослених у настави и 7 у помоћној служби. 

 

Стручна спрема запослених: 

Докторат : 1 

Висока стручна спрема : 26  

Основне академске студије: 3 

Средња стручна спрема (4. степен): 5 

Основна школа: 5 

 

У нижим разредима наставу су изводиле професорице разредне наставе, што значи да је 

настава стручно заступљена. Часове енглеског језика је од првог до осмог разреда држала 

професорка енглеског језика која је на замени. 
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Настава немачког језика, ромског језика, техника и технологија, српског као 

нематерњег језика, математике није била стручно заступљена у вишим разредима. Остале 

предмете су предавали наставници стручни за предмет који су предавали.  

Деветоро запослених је путовало на посао јер станују ван седишта школе (4 

свакодневно): 1 рачуновођа (Плавна), 1 наставница енглеског језика (Лалић), 1 наставница 

разредне наставе (Лалић), 1 наставница словачког језика (Бачки Петровац). Остали који путују 

долазе на радно место неколико дана у недељи, јер раде и у другим школама ради допуне 

норме или је њихово ангажовање тако организовано да имају по један слободан дан у нашој 

школи ради даљег стручног усавршавања: наставница историје (2 дана – Бачки Петровац), , 

наставница биологије (3 дана – Кисач), наставница хемије (1 дан – Бачка Паланка), 

вероучитељ (1 дан – Бач), наставник физичког васпитања (4 дана - Кисач). 

Посебно треба истаћи да се ради о младом и перспективном колективу код кога постоји 

здрава конкуренција и пријемчивост за иновације, примену савремене образовне технологије 

као и нових наставних метода. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА (НА ПОЧЕТКУ) 

 

У септембру школске 2020./2021. године било је уписано и укључено у редовну наставу 

179 ученик. У школи је формирано 11 одељења редовне наставе (по два паралелна за први, 

четврти и осми разред а у осталим разредима по једно одељење) и 2 одељења продуженог 

боравка. 

 

 

РЕДОВНА НАСТАВА    

 

Нижи разреди: 

 

1.а…………………….....13 ученика ( 1 ученик ИОП2 Ц) 

1. б....................................13 ученика ( 2 ученика ИОП2 Ц) 

2.а……………………….18 ученика (3 ученика ИОП1 Ц) 

3.а……………………….21 ученика (без ИОП-а) 

4.а……………………….12 ученика (2 ученика ИОП2 Ц) 

4.б……………………….12 ученика (2 ученика ИОП1 Ц) 

СВЕГА од првог до четвртог разреда: 89 ученика (4 ученика ИОП1 Ц и 6 ученика ИОП2 Ц) 

 

Виши разреди: 

 

5.………………………...23 ученика ( 3 ученикa ИОП1 Ц) 

6.………………………...21 ученика (1 ученик ИОП1 Ц и 1 ученик ИОП2 А) 

7........................................21 ученик (1 ученик ИОП2 А) 

8.а……………………….12 ученика (1 ИОП1 Б, 1 ИОП2 А) 

8.б……………………….11 ученика (1 ИОП1 Ц, 1 ИОП2 А) 

 

СВЕГА од петог до осмог разреда: 88 ученика (4 ученика ИОП2 А, 1 ученик ИОП1 Б и 

5 ученика ИОП1 Ц) 
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УКУПНО од првог до осмог разреда: 177 ученика (4 ученика са ИОП2 А, 6 ученика 

ИОП2 Ц, 1 ученик ИОП1 Б и 9 ученика ИОП1 Ц). 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА (НА КРАЈУ) 

 

У току школске 2020./2021. године било је ученика који су се неколико пута уписивали 

и исписивали због истог основа, о чему је вођена уредна документација професора разредне 

наставе и одељењских стрешина.  

 

РЕДОВНА НАСТАВА    

 

Нижи разреди: 

 

1.а…………………….....13 ученика ( 2 ученик ИОП2 Ц) 

1. б....................................12 ученика ( 1 ученик ИОП1 Ц и 1 ученик ИОП2 Ц) 

2.а……………………….17 ученика (2 ученика ИОП1 Ц) 

3.а……………………….21 ученика (без ИОП-а) 

4.а……………………….12 ученика (2 ученика ИОП2 Ц) 

4.б……………………….11 ученика (1 ученика ИОП1 Ц) 

СВЕГА од првог до четвртог разреда: 86 ученика (4 ученика ИОП1 Ц и 5 ученика ИОП2 Ц) 

 

Виши разреди: 

 

5.………………………...22 ученика ( 3 ученикa ИОП1 Ц) 

6.………………………...18 ученика (1 ученик ИОП1 Ц и 1 ученик ИОП2 А) 

7........................................21 ученик (1 ученик ИОП2 А) 

8.а……………………….12 ученика (1 ИОП1 Б, 1 ИОП2 А) 

8.б……………………….11 ученика (1 ИОП1 Ц, 1 ИОП2 А) 

 

СВЕГА од петог до осмог разреда: 84 ученика (4 ученика ИОП2 А, 1 ученик ИОП1 Б и 

5 ученика ИОП1 Ц) 

УКУПНО од првог до осмог разреда: 170 ученика (4 ученика са ИОП2 А, 5 ученика 

ИОП2 Ц, 1 ученик ИОП1 Б и 9 ученика ИОП1 Ц). 

 

 

3.1. РАСПОРЕД У РАДУ ШКОЛЕ И КАЛЕНДАР РАДА 

 

И ове школске године је рад и организација рада у школи била специфична због 

епидемиолошке ситуације тако да се настава одвијала и он лине и непосредно у школи у три 

смене. Ученици нижих и виших разреда су смењивали недељно. Радила су и 2 продужена 

боравка у терминима од 08:00 до 14:00 у зависности од смене првих и других разреда јер су 

они корисници услуга продуженог боравка.   

Школа је у складу са новонасталом ситуацијом због пандемије Корона вирусом 

испоштовала календар рада за школску 2020./2021. годину.  
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4. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 

РЕДОВНА НАСТАВА  

 

За већину предмета школа је имала обезбеђен стручни наставни кадар. Број часова по 

појединим предметима је планиран на основу наставног плана и програма и школског 

календараза актуелну школску годину. 

 

 

4.1. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

Успех ученика је анализиран на крају првог квартала, на крају првог полугодишта, на 

крају трећег квартала, на крају другог полугодишта и на крају школске године на седницама 

одељенских већа, Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору. 

На крају другог полугодишта школске 2020./2021. године 3  ученика редовне наставе су 

имали недовољан успех и упућују се на поправни испит у августу.  

Недовољне оцене на крају другог полугодишта су имали ученици из следећих 

предмета: математика (2), географија (1), енглески језик (1). 

У нижим разредима су 2 ученика била неоцењена а у вишим разредима је 1 ученик био 

неоцењен. Разлог због којег су ови ученици остали неоцењени је недолазак у школу током 

целе школске године. Свима је било организовано полагање разредних испита али се 

ученици нису појавили и понављају разред. 

У току школске године изречено је 30 васпитних мера  – од тога 21 укора разредног 

старешине и 4 укора одељењског већа. 

 

Успех ученика на крају школске 2020./2021. године 

 

Категорија Разреди 

I - IV V - VIII I - VIII 

Девојчице 44 45 89 

Дечаци 44 40 85 

УКУПНО 88 85 173 

Недовољни са 1 негативном 

оценом 

0 0 0 

Недовољни са 2 негативне 

оцене 

0 0 0 

Недовољни са 3 и више 

негативних оцена 

0 0 6 

УКУПНО НЕДОВОЉНИХ 0 0 6 

Неоцењени 0 0 0 

ОДЛИЧНИ 43 32 75 

ВРЛО ДОБРИ 11 28 39 

ДОБРИ 6 19 25 

ДОВОЉНИ 1 3 4 

УКУПНО ПОЗИТИВНИХ 61 82 143 

ИОП 1 6 5 11 

ИОП 2 5 4 9 

УКУПНО ИОП 11 9 20 
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4.2. ИЗОСТАНЦИ 

 

Укупан број изостанака у  школској 2020./20201. години на нивоу школе је био 15540, 

што је за 3637 часова мање него прошле школске године. Од укупног броја било је 7588 

оправданих и 4315 неоправданих часова. У нижим разредима било је 5127 оправданих и 1963 

неоправданих. У вишим разредима било је 2461 оправданих и 2352 неоправданих.  

 

 

4.3. РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

 

Током школске 2020/21. године одржано је укупно 44 родитељски састанак. Од тога 22 

у нижим, а 22 у вишим разредима. Одржано је 319 индивидуалних разговора, од чега 181 на 

нивоу нижих, 138 на нивоу виших разреда. Одржано је и 6 групних састанака са родитељима. 

 

 

4.4. УСПЕХ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА 

 

На крају основног школовања 3 ученикa VIII разреда је добило Вукову диплому. 

Додељене су 36 дипломе Наставничког већа, 6 диплома за одличан успех и примерно 

владање и 9 диплома Министарства просвете, науке и технолошког развоја из следећих 

предмета: словачки језик, математика, физика, техника и технологија, физичко васпитање и 

музичка култура.  

Од 23 ученика који су школске 2020/2021. били у осмом разреду, 20 ученика је 

завршило разред и полагали су завршни испит.  

Свих 20 ученика је имало жељу да упише средњу школу и распоређени су у првом 

уписном кругу. 5 ученика уписано је у трогодишње средње школе, 14 ученика у 

четворогодишње и један ученик је уписао средњу специјалну школу у Новом Саду. 

 

 

4.5. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ 

 

У нижим разредима су 2 ученика била  неоцењена. док је у вишим разредима био 1 

ученик неоцењен. У току јула месеца организовани су припремни часови, на којима се 

ученици нису појавили, као ни на полагању разредних испита. 

Разлог због којег су ови ученици остали неоцењени је недолазак у школу.  

 

 

4.6. ПОПРАВНИ ИСПИТИ 

 

На крају другог полугодишта школске 2020/2021 године 3 ученика која нису изашла на 

разредне испите понављају разред. На крају другог полугодишта школске 2020./2021. године 

3  ученика редовне наставе су имали недовољан успех и упућују се на поправни испит у 

августу. Сва три ученика су положила поправни испит. 

 

4.7. ДОПУНСКА, ДОДАТНА, ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

У току школске 2020./2021. године одржано је укупно 334 часова допунске наставе. 

Допунска настава је организована из свих предмета сем из физичког васпитања и музичке 

културе, а са циљем да ученици боље савладају одређене делове градива. Часови допунске 
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наставе као и садржаји рада евидентирани су у дневницима образовно - васпитног рада. 

Индивидуални рад са ученицима који заостају у савладавању градива у нижим разредима 

изводио је професор разредне наставе или школски психолог.  

Са даровитим ученицима у вишим разредима се радило и путем додатне наставе или у 

оквиру појединих секција и то из следећих предмета: математика, физика, биологија, 

географија, историја, словачки језик, српски језик, немачки језик, хемија, енглески језик, 

техничко васпитање. Са даровитим ученицима у нижим разредима се радило путем додатне 

наставе из предмета: математика и словачки језик. Одржано је укупно 136 часа додатне 

наставе од првог до осмог разреда. Резултати овог рада индиректно су се  показали и кроз 

резултате ученика на разним такмичењима. 

Током јуна одржавала се припремна настава за ученике осмих разреда из математике, 

словачког језика, историје, географије, биологије, хемије и физике (по 10 часова из сваког 

предмета) за полагање завршног испита из наведених предмета, коју су ученици редовно 

посећивали. 

У односу на планиран број допунских и додатних часова и норму ангажовања 

наставника, проценат планираног је делимично реализован због ванредне ситуације. 

 

 

4.8. НАСТАВА ПРЕДМЕТНИХ ПРОФЕСОРА У ЧЕТВРТОМ  

РАЗРЕДУ 

 

За ученике 4. разреда организовани  су часови предметне наставе ради упознавања 

ученика са предметним наставником који ће реализовати наставу у петом разреду. Због 

епидемиолошке ситуације и специфичног распореда одржана су само 3 часа предметне 

наставе у овој школској години: из ликовне културе, географије, музичке културе и историје.  

Из ликовне културе је реализована наставна јединица Линија, површина, простор коју је 

одржао професор ликовне културе  Мишко Болф. 

Из географије је реализована наставна јединица  Рељеф, воде и климатски услови у Србији 

коју је одржала професорка  географије Зузана Фодор. 

 Из историје је реализована наставна јединица Србија у међународним организацијама коју је 

одржала професорка историје Марија Мајтан Кукучка. 

 Из музичке културе је реализована наставна јединица обрада песме Тамо је расла лепа јела 

коју је одржао професор музичке културе Јурај Суђи. 

 

                                                                                              Извештај написала Ана Петраш 

 

 

4.9. ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

У току школске 2020./2021. године организована је настава из следећих изборних 

предмета: 

Први разред: 

1. Верска настава:  - католичка:     15 ученика 

     - евангеличко - лутеранска:   3 ученика 

     - правослaвна:    1 ученика 

 

3. Ромски језик са елементима националне културе:   3 ученика 
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Други разред: 

1. Верска настава:   - католичка:     13 ученика 

      - евангеличко - лутеранска:  6 ученика 

      - православна:    2 ученика 

 

2. Ромски језик са елементима националне културе:   2 ученика 

 

Трећи разред: 

1. Верска настава:  - католичка:     13  ученика 

                                      - евангеличко - лутеранска:   7 ученика 

                                      - православна:    4 ученика 

 

2. Од играчке до рачунара:       24 ученика 

 

3. Ромски језик са елементима националне културе:   4 ученика 

 

Четвpти разред: 

1. Верска настава:   - католичка:     10  ученика 

      - евангеличко - лутеранска:  6 ученика 

      - православна:    7 ученика 

 

2. Од играчке до рачунара:       23 ученика 

 

3. Ромски језик са елементима националне културе:   5 ученика 

 

Пети разред: 

1. Верска настава:   - католичка:     10 ученика 

     - евангеличко-лутеранска:    9 ученика 

     - православна:    4 ученика 

2. Информатика:       23 ученика 

 

3. Немачки језик:        23  ученика 

4. Ромски језик са елементима националне културе:   8 ученика 

 

Шести разред: 

1. Верска настава:   - католичка:     11 ученика 

     - евангеличко-лутеранска:   10 ученика 

     - православна:    1 ученик 

2. Информатика:        22 ученика 

3. Немачки језик:       22 ученика 

 

4. Ромски језик са елементима националне културе:   2  ученика 

 

Седми разред: 

1. Верска настава:   - католичка:     14 ученика 

     - евангеличко - лутеранска:   8 ученика 

     - православна:    2 ученика 

 

2. Ромски језик:       6 ученика 
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3. Информатика:        25 ученика 

4. Немачки језик:       25 ученика  

 

Осми разред: 

1. Верска настава:   - католичка:     11 ученика 

     - евангеличко – лутеранска:  9 ученика  

     - православна:    2  ученика 

 

2. Ромски језик:        4 ученика 

 

3. Информатика:        22 ученика 

4. Немачки језик:       22 ученика 

 

Ове школске године нико од ученика није похађао изборни предмет Грађанско 

васпитање. 

 

 

5. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

На основу сагледавања материјалних и кадровских могућности, уважавајући интересе 

ученика као и потребе средине, годишњим програмом рада школе предвиђена је и 

реализација слободних активности и рад ученичких организација. Задужени наставници су 

сачинили програм рада слободних активности и ученичких организација, и давали су 

извештаје о њиховом раду на седницама наставничког већа на крају првог и другог 

полугодишта.  

 

 

5.1. СЕКЦИЈЕ У ОКВИРУ ШКОЛЕ 

 

У школи су школске 2020./2021. године реализоване следеће слободне активности: 

 

 

1. Рецитаторска секција 

У секцију Рецитатори нижих разреда је укључено 5-10 ученика. Учесталост часова ове 

секције је зависила од програма или такмичења који су претходили.  

Програми на којима смо учествовали су: 

1. Радијско такмичење  – Нови Сад 

2. Opštinsko takmičenje recitatora - Bač 

3. Zonsko takmičenje recitatora - Bač 

4. Pokrajinsko takmičenje recitatora – Sečanj 

5. Republičko takmičenje recitatora Valjevo 

6. Otvaranje izložbe Etno sekcije. 

7. Прослава Дана Селенче 

 

Руководилац секције у нижим разредима: Рената Суђи 

 

 Када је реч о рецитаторској секцији виших разреда, нисмо имали прилику да 

наступамо ни на једном програму јер су били забрањени. Овде су била активна само три 
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ученика, која сам припремала за такмичење у рецитовању. Такмичење је требало да буде 

одржано у Бачу, али због ситуације са короном такмичење је било реализовано онлине. Са 

овог такмичења један ученик се пласирао на зонску смотру.  

Извештај написала Даниела Бађонски 

 

 

2. Секција историје  

 

 У раду слободне активности били су укључени ученици од 5. по 8.разред. За време 

непосредног  рада урађен је постер приликом Дана школе и дана ослобођења  Селенче, 

такође за светог Саву. На часу историје ученици су читали реферат о холокаусту и жртвама 

рације за време Другог светског рата. Онлајн су сликали старе предмете које су некада 

користили наши преци у свакодневном животу. Лепо смо  сарађивали. 

 

Руководилац секције:  Марија Мајтан Кукучка 

 

 

3. Саобраћајна секција 

 

 

⇨ укључени  ученици   I.a   одељења 

⇨ ове  школске године часове смо реализовали  кроз наставу на даљину, због пандемије 

COVID 19  

⇨ часове смо реализовали  један  пут  недељно 

⇨ теме: 

 * ја-учесник у саобраћају- правила понашања у саобраћају 

                (пешак и бициклиста у саобраћају) 

 * врсте саобраћаја, саобраћајна   средства 

* саобраћајни знаци и њихов значај у саобраћају 

* безбедност у саобраћају, саобраћајна култура 

* раскрсница, саобраћајни  полицајац 

 

    Руководилац секције:  Турчан Ана 

 

4. Еколошка секција 

 

     У току 2020./2021. године, у еко секцију су укључени ученици виших и нижих разреда. 

     На почетку је направљен план рада за ову шк.годину као и план рада за пројекат „За 

чистије и зеленије школе Војводине“. У активности су укључени и наставници чланови еко 

тима. 

 

У октобру, у оквиру Дечје недеље, одржана акција скупљање старе хартије и  акција 

уређења школсог дворишта. 

 

Пројекат „За чистије и зеленије школе у Војводини“ је изостао ове године. 

 

Чланови Еко тима са члановима По тима су одржали радионоцу за ученике 7. и 8. разреда са 

власницом цвећаре и прављени су цветни аранжмани. 
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- у октобру за Дан школе  

- друга радионица је изостала због преласка на онлајн наставу. 

Обележавани су значајни датуми 

- Дан озонског омотача  

- Дан здраве хране и чистих руку 

 

С обзиром да је епидемиолошка ситуација ограничила наше планове, надамо се да ћемо 

наставити у следећој школској години као предходних година.    

 

 

                                                                                               Руководилац секције: Марина Мелих:                                                                                                                        

                                                                                                                  

5. Математичка секција 

 

Циљеви и задаци математичке секције су да развије код ученика интересовање и љубав 

према математичким садржајима, да формира здраве такмичарске особине и да развија 

менталне способности, значајне за формирање научних становишта и личности ученика. 

 Математичке способности и вештине се код ученика развијају постепено, и то кроз 

разнолике наставне форме, употребом различитих метода рада, усмеравајући их ка 

постепеном решењу постављеног проблема. У математичку секцију су уписани и похађали 

су је ученици који су показали интересовање за математику и за решавање сложенијих, 

тежих текстуалних задатака, логичких задатака.  

 Током школске 2020./2021. године, обрађене су следеће теме: 

1. Упис ученика у математичку секцију и заједничка израда плана рада математичке секције. 

2. Припрема и учешће на дописној математичкој олимпијади 

3. Логички задаци, мозгалице.  

4. Питагорина теорема. 

5. Разне занимљивости из геометрије. 

6. Проблемско-моделски приступ текстуалним задацима 

7. Обрада статистичких података, читање и цртање графикона 

8. Припрема, организација и реализација математичког такмичења „Мислиша 2019“ 

 

   Теме су изабране и обрађене према интересовањима и у договору са  ученицима. Састајали 

смо се једном недељно. У току ванредног стања, због корона вируса, ученицима смо  слали 

задатке онлајн, које су они решавали, а онда смо их заједнички анализирали. 

 

 Током школске 2020./2021. године почетком фебруара 2021. је одржано школско 

такмичење из математике за ученике од трећег до осмог разреда. Ученици наше школе су 

такође учествовали на општинском такмичењу из математике 28. фебруара 2021. године, 

школа домаћин је била ОШ “Вук Караџић”  Бач .  

 У сарадњи са Математичким друштвом “ Архимедес“ а на иницијативу чланова 

секције, договорено је да се у школи организује математичко такмичење „Мислиша 2021“ . 

Такмичење је одржано 11.03.2021. године у 12 часова. Учествовало је укупно 55 ученика 

наше школе од првог до осмог разреда. Три ученика наше школе су освојили похвалу, један 

ученик првог разреда, једна ученица другог разреда и једна ученица трећег разреда.  МД 

“Архимедес” је обезбедио награде, дипломе и захвалнице.  Најуспешнији ученици из сваког 

разреда су похваљени у школском часопису и путем сајта школе.  

 

 Наташа Клиновски, Дарка Чапеља и Данијел Носал 
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6. Музичка секција 

  

 У музичкој  секцији  укључено је 60 ученика нижих и виших разреда. Учесталост 

часова ове секције је зависила од програма или такмичења који су претходили.  

Програми на којима смо учествовали су: 

1. Селеначки славуји 1. концерт - Селенча  

2. Селеначки славуји 2. концерт - Селенча  

3. На крилима песме – фестивал дечје забавне песме – Бачки Петровац 

4. Републичко такмиченје оркестара основних и основних музичких школа – Сремски 

Карловци. 

5. Пролећне ноте – фестивал озбиљне музике – Бачки Петровац. 

6. Прослава Дана - Селенче 

                                                                                      Руководилац секције:  Јурај Суђи 

 

7. Секција географије – Млади географи 

 

Млади Географи су током  онлине наставе задатке  добијали преко гугл учионице.У рад 

секције су били укључени ученици од 6-8. разреда. 

  Радило се у оквиру експертских група - 

 

ПРВА ГРУПА- Регионални географи 

 Они су добити задатак да ураде детаљну анализу нашег насеља географски –

почевши од  географског положаја, природних и друштвених карактеристика региона у коме 

се налази школа. Место и улога нашег насеља, као и изгледи за даљи развој у ширем 

региону. У рад ове експертске групе је било укључено 12 ученика 8.разреда, а рзултат 

њиховог рада су презентације у павер поинту које су ученици слали наставнику преко меила 

или у гугл учионицу. Прилака је ово била да на овај начин ученици систематизују своја 

целокупна знања како из физичке тако и из друштвене географије, која су стекли током 

четири године школовања. 

 

ДРУГА ГРУПА- Туристички водичи 

  Ова група је имала за задатак  да прикупља материјал са интернет  мреже и описују 

или представе у облику ппт презентације   туристичке дестинације по свом избору./главне 

градове-метрополе, европске или ваневропске државе/.Резултат овакве активности су бројне 

ппт презентације, које су остале у архиву наставника. У овој групи су активно учествовали 

ученици 6. , 7. и 8. разреда / 29 ученика/.  

 

ЦИЉЕВИ- 

 

*Секција- Млади географи   је организована за ученике који су показивали натпросечно 

интересовање за овај предмет како би продубили  њихова знања и вештине.  Да науче како да 

користите графиконе и да их  читају, и тумаче па чак и сами израђују.Такође значајна улога 

је да ученици уче да користе интернет и знају да издвоје шта је битно и значајно. Рад 
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географске секције је  планиран тако да се користе  модерне и ученицима активирајуће 

облике  рада , у оквиру школе се   сарађивало са сродним изборним активностима,  пре свега 

са наставом информатике.  

 

 Зузана Фодор,професор географије 

 

8. Ликовна секција  

 

Ликовне активности у школи и изван школе: 

 

-Божићно-новогодишња изложба дечјих ликовних радова у ликовном кабинету. 

-Изложба дечјих ликовних радова у учионици ликовне културе (током целе године је 

мењамо). 

-Цртежи у школски часопис Халузка(у сваки број који је био објављен). 

-Дечји цртежи за професионалну оријентацију 7. и 8. разред. 

 

        Руководилац секције: Мишко Болф 

 
 

9. Корективна гимнастика 

 

           У ову слободну активност у школској 2020/2021 години су због епидемије 

коронавируса  били укључени само ученици другог разреда. Одржано је 8 часова. 

Корективна гимнастика се одвијала једном недељно (средом) у трајању школског часа (30 

мин.). Ученицима су били онлајн преко фејсбук месинџера послати линкови са вежбама из 

пограма Покренимо нашу децу, које су могли да вежбају и код куће. 

          Циљ корективне гимнастике је систематским вежбањем превентивно утицати и 

отклонити лоше држање тела код ученика, подстицати потребу да се баве физичким 

вежбањем у свакодневном животу и развијати здрав стил живота од најмлађег узраста. У 

складу са овим циљем, на часовима су се изводиле разне гимнастичке вежбе и елементарне 

игре којима се утицало на правилно држање тела, развој моторичких способности и на 

јачање мускулатуре која је слабија а може да изазове деформитете кичменог стуба, грудног 

коша и стопала.  

 Рађене су  вежбе по Моделу 1,2,3 и по Моделу +  из програма Покренимо нашу децу. 

                                                                                      Руководилац секције: Татјана Мандач 

 

10. Фолклорна секција 

 

  

      У школској години 2020./2021. због епидемиолошке ситуације са пандемијом корона 

вируса фолклорна секција није имала активности због тога што није било дозвољено 

окупљање. Када је дошло до попуштања мера у мају почели смо са пробама. Радили смо са 

млађом групом коју чине ученици трећег, четвртог и петог разреда. Око 20 ученика је 

укључено у ову групу.  

       Ове школске године обрађиване су: словачке народне песме, игре и дечије игре. 

Састајали смо се једно недељно а пред наступе и чешће.  
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       Наступали смо на: 

 

 Манифестацији Дани Селенче (02.07.2021.) 

 Манифестацији „Богатство различитости“ у Бачу (04.07.2021.) 

 Вашар уметности у оквиру словачких народних свечаности (14.08.2021.) у 

Бачком Петровцу. 

                                                                      Уметнички руководиоци:   

 

Наташа Клиновски и Маријана Частван 

 

11. Форум театар 

 

          У Форум позориште су укључени ученици VII и VIII разреда (10 ученика). Активности  

су се реализовале на даљину. 

На састанцима  су се обрађивали садржаји везани за превенцију вршњачког насиља и 

дигиталног насиља.Ученици су упознати са основама Форум позоришта. 

Теме које су обрађене: 

1. Форум позориште, шта је то 

2. Шта је то нaсиље међу децом 

3. Учење кроз искуство 

4. Дигитално насиље 

5. Сукоби и њихово решавање 

6. Превенције вршњачког насиља 

 

 

 

Због настале ванредне ситуације  ( COVID 19), као и  наставе на даљину, нису били  

реализоване планиране  посете форум позоришта са сценама на ЧОС-е oд V дo VIII 

разреда. 

 

             

Коришћена  литература : 

- Бељански- Ристић , Љубица:Форум театар ШКОЛА ЗА ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА, 

Приручник за наставникеДруга радна верзија , УНИЦЕФ , Београд 2008 

- Дигитално насиље- превенција и реаговање- Добринка Кузмановић, Биљана Лајовић, 

Смиљана Грујић, Гордана Меденица; 

- Министарство просвете, науке и технолошког развојаРепублике 

Србије и Педагошко друштвоСрбије. 

 

                                                                                    Руководилац слободне активности :                                                                     

                                                                                                                Ана Петраш 
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12. Школски часопис „Halúzka“ 

 

 Школске 2020./2021. године објављена су три издања школског часописа, прво у 

првом полугодишту, док остала два у другом полугодишту. Штампа часописа је вршена у 

сарадњи са штампаријом Графопласт из Бачке Паланке. 

Школски часопис је прављен у сарадњи са школском новинарском секцијом, ликовном 

секцијом и са свим предметним наставницима. Садржај часописа је пре свега попуњен 

ликовним литерарним радовима ученика на свим језицима који се предају у школи, 

активностима и извештајима о раду школе, школских смотри, такмичења, чиме је омогућено 

да ученици имају креативни кутак за изражавање. 

 

 
13.  Драмска секција 

Драмска секција ове школске године је планирала увежбати дечју  позоришну 

представу. Међутим, због отежаних услова рада школе, условљене ковид пандемијом, овај 

план није реализован.  Нада Вуковић и Катарина Јаворник, чланице драмске секције  су се 

представиле 2.јула 2021 на отварању Етно изложбе поводом обележавања 20.годишњице од 

оснивања Етно музеја у Селенчи.  Ученице су  прочитале текст под називом Етно музеј у 

мојим очима, који је написала учитељица Ана Колек.  

 

Драмску секцију воде Ана Колек и Тераза Жјак. 

 

14. Хемијска секција           

 Хемијску секцију смо оформили у септембру и тада смо урадили и план рада секције. 

У рад секције били су укључени ученици осмих разреда. Сретали смо једном месечно.  Све 

активности које су испланиране смо и реализовали. Највише интересовања ученици су 

показали   за уређење школског дворишта заједно са еколошком секцијом као и за друге 

практичне активностинарочито лабораторијске вежбе, тако да ће и следеће године план 

секције бити усмеерен у том правцу . 

 

15. Спортска секција 

 

● Jесењи крос „трка за срећније детињство“, који организује црвени крст општине Бач и 

ОШ Јан Колар Селенча – није одржан-а (ковид) 

● Спортске игре поводом недеље детета – нису одржане (ковид) 

● Утакмица између ученика и учитеља (спорт по избору ученика) - није одржано 

● Учешће на општинским такмичењима дечаци и девојчице (фудбал, одбојка) 

●  –  Окружно такмичење  у  СТОНОМ ТЕНИСУ одржано у  Новом Саду  у УТОРАК   

20.10.2020.године у ЈП СПЦ“ВОЈВОДИНЕ“ СПЕНСУ. 

● У мају традиционална трка РТС-ов крос који се трчи у целој Србији.- није одржана 

(ковид) 

                                                 

                          проф. Самуел Витез 
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16. Новинарска секција 

 Упркос чињеници да је целу школску годину обележила пандемија и да је вирус на 

нас утицао било директно или индиректно, ученици новинарске секције то нису ни осетили 

на својој кожи. Активности новинарске секције су, како у првом полугодишту, тако и у 

другом, биле усмерене на сопствени рад. Халузки су увек потребни нови текстови.  Тако су 

ученици били креативни и писали радове код куће и усавршавали се у писању песама, 

интервјуа и разних стилских дела, који су потом објављивани у нашем школском часопису. 

 

5.2. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

1) Дечји савез  

 

У школској  години 2020/2021. реализованe су следеће активности све у  складу са 

мерама која су била прописана због ситуације са  вирусом COVID -19. 

      -     програм добродошлице за прваке, 

- у оквиру Дечије недеље на часовима разредног старешине говорило се о правима и 

дужностима деце, такође у сваком одељењу је направљен плагат о правима и 

дужностима деце као и плагат, под слоганом „Подељена срећа, два пута је већа!“ 

- организован боравак у природи са децом , настава на отвореном 

- израђени су беџеви, припремљени поклони за примање првака у Дечији савез, 

- ученици виших разреда током дечије недеље опробали су се у улози наставника, 

- ученици  су гледали цртани /играни/ документарни филм (у зависности од узраста) 

- у оквиру Дечје недеље организовано је скупљање школског прибора у коме су 

учестовали сви ученици, цртање кредама у боји у школском дворишту (на тему Шта је 

срећа? Када смо срећни?), организован је дан за рециклажу (израда корисног предмета 

од отпадног материјала) 

- обележен је Дан ослобођења Селенче, код споменика палим борцима у другом 

светском рату у  центру села са одговарајућим програмом и свим епидемиолошким 

мерама. Деца су положила цвеће на споменик. 

- Дан школе се обележио симболично такође уз све потребне епидемиолошке мере. 

- уместо програма „Сунчана јесен живота“ ученици су на часовима припремили 

поклоне и честитке за  баке и деке. 

- обележени су значајнији датуми израдом одговарајућих плаката, ликовним и 

писменим радовима на задану тему 

- на часовима разредног старешине обележен је народни обичај светог Микулаша и 

Луције  

- украшене су учионице божићним и новогодишњим мотивима као и јелка и холу наше 

школе. 

-  Обележена школска слава Свети Сава 

- Уместо приредбе за осми март, ученици су припремили на часовима ликовног 

поклоне за маме, баке, сестре… 

- украшене су  учионице и школа ускршњим декорацијама 
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Дечији савез је сарађивао  са Ђачким парламентом и осталим секцијама у нашој школи у 

виду израде разних тематских зидних новина, плаката, ликовних и литерарних радова 

(обележавање значајних датума), организоване су игре, хуманитарне акције, изласци у 

природу. 

 

Дечијим савезом руководе : Данијел Носал, Кветослава Швец- Кочонда  

 

2) Ученички парламент 

 

 У овој школској години смо имали укупно 4 радних састанка. Токол прве две недеље 

септембра извршен је избор по два представника одељења 7а, 8а и 8б. Након тога је 

постигнут договор о раду Парламента, разматран је предлог рада Ученичког парламента у 

школској 2020/2021 години. Ђачки парламент се састајао по једном у сваком тромесечју 

након часова ученика.  

Чланови УП у школској 2020/2021 години су: 

7а- Сара Турански, Мелани Медоварски, 

8а- Милина Рожнаји, Вероника Ковач, 

8б – Терезка Хајек, Хајди Фодор. 

Хакон избора чланова УП једногласно је изабрана Хајди Фодор, ученица 8б разреда. У првој 

недељи октобра чланови УП су се упознали са законским оквиром деловања парламента, са 

правним дужностима чланова, као и са правилником о понашању и пословником рада 

Парламента. Након усвајања Прогреама рада УП, ђаци су започели припреме обележавања 

светског дана здраве хране (16.10.), тако да су здраву храну (воће) појели у својој учионици 

на великом одмору.  Одлука да ђачки парламент не припрема воће и не служи у кантини као 

до сада је била искључиво због препоручених епидемиолошких мера.  

Трећа седница ученичког парламента се одржала у фебруару, где су се ученици определили 

за обележавање Дана заљубљених, 14. фебруара. Ученици су у хол школе поставили кутију у 

коју су сви ђаци могли да убацују честитке за своје школске другове. Ученици УП су затим 

те коверте поделили ђацима.  

Четврта седница одржана је у априлу уочи Дана планете Земље, 22. априла. Ученици УП су 

израдили плакат и окачли га у холу школе. На састанку се расправљало о насиљу у школи и 

активностима ученика и наставника у циљу смањења насиља и побољшања климе у сваком 

одељењу. Дискутовало се и о придржавању мера ученика, где су ђаци УП констатовали да се 

сви придржавају препоручених епидемиолошких мера. 

Извештај написала: Ана Павлињи 

 

3) Подмладак Црвеног крста 

 

 У оквиру активности школског Црвеног крста школске 2020/21. године рганизована је 

акција прикупљања финансијских средстава за борбу против дистрофије. 
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Током целе школске године сарађивало се са Домом здравља Селенча, Домом здравља Бач, 

Црвеним крстом Бач. 

Крајем марта ове школске године није одржано такмичење из црвеног крста „Шта знаш о 

здрављу“ у Бачу, због епидемиолошке ситуације у држави. 

Важни датуми који су обележавани током школске 2020/2021. године: Светски дан срца (25. 

септембар), Светски дан чистих руку (15. октобар), Светски дан здраве хране (16. октобар), 

Светски дан шећерне болести – Дијабетеса (14. новембар), Међународни дан борбе против 

сиде (1. децембар),.... 

На часовима Чос-а су спроведене активности на различите теме, напр. Хепатитис – болест 

прљавих руку, Корона вирус... 

 

 

6. РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА 

 

 С обзиром на епидемиолошку ситуацију у држави, нису организована сва такмичења 

која су била планирана Календаром. Организовано је само општинско такмичење 

математике, словачког језика, хемије, музичке културе, смотра рецитатора.  

 

 

 

 

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

 У току школске године 2020./2021. због ситуације са Корона вирусом већина семинара је 

одржана и испраћена онлајн.  Посећени су стручни скупови, семинари, вебинари ... 

 

Назив семинара 

Датум 

државања 

Број у 

каталогу 

компетенције 

место Тип 

Обука наставника за примену општих 

стандарда постигнућа за матерњи 

језик за крај првог циклуса 

образовања и васпитања 

2021.   Београд обука 

Примена апликације за прегледање 

отворених задатака на завршном 

испиту / државној матури 

2021.   онлајн обука 

Електронски сервиси у пројектно 

ориентисаној настави 

2021.   онлајн семинар 

Обука наставника за примену општих 

стандарда постигнућа за матерњи 

језик за крај првог циклуса 

образовања и васпитања 

2021.   Београд обука 

Ванредно стање психе – како 

сачувати себе у ванредним 

околностима 

08.12.2020   онлајн     вебинар 

Између две ватре – како посредовати 

у ученичком конфликту 

10.02.2021   онлајн  вебинар 

Како подучавати вештинама 

комуникације 

28.04.2021.   онлајн вебинар 
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Програм обуке за дежурне 

наставнике на завршном испиту у 

основном образовању 

14.06.2021   Селенча обука 

Онлајн презентација уџбеника 

српског као нематерњег језика за 4. и 

8. разред основне школе 

04.03.2021   онлајн обука 

,,Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању,, 

2021.   онлајн обука 

,,Обука за запослене-породично 

насиље,, 

2021.   онлајн обука 

„Програм обуке наставника разредне 

наставе за предмет Дигитални свет“ 

05.10.2020   онлајн вебинар 

„Дигитални алати и занати“ 29.01.2021   онлајн вебинар: 

„Између две ватре – како 

посредовати у ученичком конфликту“ 

10.02.2021   онлајн вебинар 

„Кроз акцију и интеракцију 

подстакните ученичку мотивацију“ 

23.02.2021   онлајн вебинар 

„Умеће комуникације- вредност 

слушања са разумевањем“ 

(Ирена Лободок Штулић) 

27.05.2021   онлајн вебинар 

„Како подучавати вештинама 

комуникације“ 

(Јелена Марушић) 

28.04.2021   онлајн вебинар 

„Комуникација телом и гласом“ 

(Марко Стојаковић) 

15.05.2021   онлајн вебинар 

Израда и примена ИОП-а - примери 

добре праксе у разредној настави 

2021.   онлајн обука 

Како подучавати вештинама 

комуникације 

2021.   онлајн обука 

Здрави стилови живота и због чега су 

важни 

2021.   онлајн обука 

Домаћи задатак у функцији повећања 

ученичких постигнућа 

2020.   онлајн вебинар 

Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 

2021.   онлајн  

      

 

- Наставничка већа 

- Актив нижих разреда 

- Актив виших разреда 

- Стручна већа 
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8. РАД СТРУЧНИХ И РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

8.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

Катарина Врабчењак, професорка српског језика као нематерњег, је на месту директора 

школе од 01. августа 2014. године.  Директорка је имала сачињен програм рада који је 

саставни део Годишњег плана рада школе. 

Полугодишњи и завршни извештај о свом раду директорка школе је подносила 

Школском одбору. 

 

 

8.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 

Директорка школе обављала је своје послове и радне задатке у складу са планом и 

програмом рада директора по одређеним областима прилагођене условима пандемије вируса 

COVID-19 а по препорукама Кризног штаба и МПНТР путем ШУ Нови Сад. 

 

I ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

Предлог Годишњег плана рада школе и извештај о раду школе за претходну школску 

годину урађен је уз помоћ психолога и дат на усвајање Школском одбору и презентован 

Наставничком већу и Савету родитеља. Сачињен је план и програм рада директорке, развијен 

по областима и месецима и дат Школском одбору на усвајање. Израђен је план стручног 

усавршавања за запослене као и планови рада појединачних тимова: за Школско развојно 

планирање, за Школски програм, за Еко тим, за инклузивно образовање, за пројектни тим, за 

Школу без насиља, за реализацију пројекта за ромску децу, за професионалну оријентацију, 

за самоевалуацију рада школе.  

Са наставницима је обављена консултација везана за планирање појединачних 

програма рада. Након тога сви планови рада за обавезне, изборне предмете, допунску и 

додатну наставу, као и наставу у продуженом боравку, су прегледани и оверени. 

Е-дневници и матичне књиге  су прегледани те је наложено да се отклоне недостаци и 

пропусти.  

 

II ОРГАНИЗАЦИОНО-МАТЕРИЈАЛНИ ЗАДАЦИ 

 

На почетку наставне и школске године директорка школе је поставила организациону 

структуру потребну за нормално функционисање наставе. Донети су календар рада, 

задужење у оквиру 40. часовне радне недеље, подела предмета и разреда на наставнике, 

ученичке слободне активности (оквир), планови и програми стручних органа.  

Урађен је ценус образац потребан за финансирање личних доходака запослених који се 

доставља Школској управи Нови Сад. 

Према општини Бач и начелнику друштвених делатности поднет је план за 

финансирање материјалних трошкова школе. Донет је и финансијски план у сарадњи са 

Локалном самоуправом. 

 

III РУКОВОДЕЋА ФУНКЦИЈА ДИРЕКТОРА  

 

Руководећа функција огледала се кроз: праћење Закона, Прописа и Правилника за рад у 

школи, унапређење међуљудских односа код запослених у циљу унапређивања рада, 

припремање, праћење, присуствовање седницама и активима, комисијама, процењивање 
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ефикасности одржаних седница, као и спровођење њихових закључака, представљање школе 

у ужој и широј средини. Остваривана је сарадња са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја, Покрајинским секретаријатима за образовање и спорт и омладину, 

Школском управом Нови Сад, са институцијама које се баве образовањем на словачком 

језику из земаља у окружењу и сарадња са институцијама које се баве образовањем у оквиру 

Одбора за образовање Националног савета словачке националне заједнице. 

Пре почетка наставе и у току наставне године је прегледана школска зграда и учионице 

и извршене поправке, како би школа испунила услове за рад. 

Директорка школе је редовно одржавала контакте са помоћним радницима око услова 

за рад и потребним поправкама и учествовала у обезбеђивању потребних финансијских 

средстава и техничких услова за рад. 

 

 

IV ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 

 

Овај рад огледао се кроз: помоћ наставницима на припремању ВОР-а (измене у 

наставном плану и програму, упутства за попуњавање дневника и матичних књига), помоћ 

наставницима у извођењу наставе кроз набавку дидактичких материјала. 

Директорка школе је у складу са својим овлаштењима и овлаштењима Школског 

одбора дала право потписа Зузани Фодор, професору географије, да би се несметано 

одвијали послови око обрачуна плата и платног промета школе за време одсуства директора 

школе (одлазак на годишњи одмор и сл.) 

Такође, постојала је сарадња са родитељима и ученицима у вези проблема или 

потешкоћа везаних за онлајн наставу. Сарадња се посебно огледала у информисању и 

директној помоћи везаној за организацију и спровођење завршног испита. Такође, помогло 

се родитељима других разреда у погледу остваривања индивидуалног и индивидуализованог 

приступа ученицима, извођења наставе по иновативним методама, примене правилника о 

оцењивању нарочито код млађих колега, вођења наставничког и ученичког портфолија и сл.  

 

 

V АНАЛИТИЧКО-СТУДИЈСКИ РАД 

  

Организован је, у сарадњи са психологом, истраживачки рад на тему професионалне 

оријентације ученика. 

На полугодишту и на крају школске године анализирано је остваривање Годишњег 

програма рада школе, Школског програма, Школског развојног плана. Сви ови документи су 

на почетку школске године израђени у потпуности или допуњени анексом, као и Извештај о 

раду школе, Извештај о раду педагошког асистента, психолога, секретара и директора школе. 

Анализе су презентоване Наставничком већу и Школском одбору уз предложене мере и 

закључке за побољшање васпитно-образовног рада. У склопу тих мера одређени су Тимови 

за подизање квалитета рада школе. Донета је посебна студија у којој су одређене 

приоритетне активности којима би се подигао квалитет рада школе, и одређени су тимови 

који ће спроводити те активности. Посебна пажња је посвећена безбедности ученика у 

школи. Анализиране су све области у оквиру самовредновања рада школе. Детаљно су 

израђени педагошки профили за ученике, за које се указала потреба, написани су 

Индивидуални образовни планови у складу са правилником и рађена је њихова ревизија.  

Праћени су сви законски акти везани за образовање и за националне мањине.  

Редовно су рађене анализе и извештаји о раду школе за потребе Министарства, 

Школске управе, локалне самоуправе и других органа.  
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VI РАД У СТРУЧНИМ И ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА 

 

Директорка школе припремала је и водила седнице Наставничког већа и Колегијума, 

присуствовала седницама одељењског и стручних већа и  тимова. Учествовала је у раду 

Школског одбора помажући да се седнице организују и припреме. Такође, учествовала је у 

организовању и раду на конститутивном састанку Савета родитеља. Присуствовала је 

састанцима на нивоу Месне заједнице, Општине Бач, Културно-уметничког друштва, 

Матице словачке и другим организацијама и институцијама, где је директорка школе често 

члан организационих и извршних одбора. Остварена је добра сарадња – заједнички састанци 

и координација реализације заједничких активности са ПУ „Колибри“ у Бачу и у Селенчи, 

као и са ОШ у нашој општини и у окружењу и са партнерским школама у иностранству. 

Уредно је присуствовала седницама Актива директора на општинском нивоу, као и Актива 

директора школа са наставним језиком словачким.  

У зависности од епидемиолошке ситуације, већина седница се реализовала онлајн. 

 

 

VII САРАДЊА СА ПЕДАГОШКОМ СЛУЖБОМ, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

Током целе године директор је имао редовну сарадњу са: психологом школе, 

педагошким асистентом, личним пратиоцима, активом учитеља у старијим и млађим 

разредима, одељењским стрешинама, а повремено са Министарством просвете, Школском 

управом у   Новом Саду, као и са Националним саветом словачке и других националних 

заједница и Педагошким заводом Војводине. 

 

 

VIII РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

Директорка је контролисала вођење школске документације. Реализација 

индивидуалних планова и програми рада као и припрема за часове и примена Правилника о 

оцењивању је континуирано праћена. Коректно и благовремено попуњавани су електронски 

дневници и матичне књиге, као и записници са састанака тимова, актива и Наставничког 

већа, Савета родитеља и Школског одбора. Прегледан је досије запослених, буџетски 

планови, остварење буџета, писани су и реализовани и евалуирани поједини пројекти.  

 

IX МАРКЕТИНГ  

 

И ове школске године штампан је школски часопис „Halúzka“, где се ученици и 

родитељи могу информисати о свим дешавањима у нашој школи. Радови наших ученика су 

објављени у многим часописима како за децу тако и за одрасле. 

Шира јавност се о свим активностима наше школе може информисати путем сајта 

школе: http://www.jan-kollar.edu.rs/ и Facebooк страници школе. 

Учествовало се на неколико радио и ТВ емисија у којима је директорка говорила о 

новонасталој ситуацији, настави на даљину и заштити здравља ученика и запослених у 

школи. 

Школа редовно извештава јавност, путем локалне радио станице и штампе (Наше 

новине, Hlas ľudu, Vzlet, Невен) о свим активностима школе. 

http://www.jan-kollar.edu.rs/
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Школска година 2020./2021. је почела и завршила се под посебним условима 

док пандемија проузрокована Корона вирусом још увек траје а мере заштите од ње се и даље 

спроводе. 

 

 

8.2. НАСТАВНИЧКА ВЕЋА 

 

 

Наставничко веће је у току школске 2020/21. године одржало укупно 11 седница. Неке 

од њих су биле реализоване он лине. Постоји уредна и детаљна документација заведена 

деловодним бројем у школску документацију. Временска хронологија је била следећа: 

 

Прва седница наставничког већа одржана је 11.09.2020. г. 

Друга седница наставничког већа је одржана 05.10.2020. г.  

Трећа седница наставничког већа одржана је 28.10.2020. г.  

Четврта седница наставничког већа одржана је 27.11.2020. г. - ВИБЕР  

Пета седница наставничког већа одржана је 22.12.2020. г. - ВИБЕР  

Шеста седница наставничког већа одржана је 11.01.2021. г.  - ВИБЕР 

Седма седница наставничког већа одржана је 01.04.2021. г.  

Осма седница наставничког већа одржана је 08.06.2021. г.  

Девета седница наставничког већа одржана је 28.06.2021. г.  

Десета седница наставничког већа одржана је 17.08.2021. г.   

Једанаеста седница наставничког већа одржана је 30.08.2021. г.   

 

 

   8.3        ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

 

У 2. и 3. разреду одељенска већа сачињавале су по једна наставница разредне наставе, 

наставници верске наставе, наставница енглеског језика, српског као нематерњег језика и 

учитељ ромског језика. У 1. и  4. разреду одељенска већа су чинила оба наставника разредне 

наставе, наставници веронауке, наставнице енглеског језика, српског језика и учитељ 

ромског језика. 

Од 5. до  8. разреда у рад одељенског већа били су укључени сви наставници виших 

разреда, вероучитељи  као и учитељ ромског језика. 

На седницама одељењских већа разматрана су следећа питања: 

- одобравање плана рада за школску 2020/2021. годину 

- анализа резултата иницијалних тестова, пробних тестова и завршних 

испита 

- израда плана контролних и писмених задатака 

- израда плана допунске, додатне и изборне наставе и индивидуалних 

разговора 

- израда плана за ученике који прате по програму ИОП 

- планирање приредби у оквиру целе школске године 

- анализа успеха и дисциплине по завршетку првог квартала, 

полугодишта, трећег квартала и на крају школске године 

- израда плана за допунске и додатне часове у току зимског распуста 

- избор уџбеника за школску 2021/2022. годину 

- предлог изборних предмета за школску 2021/2022. годину 

- резултати са такмичења 
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- анализа успеха и дисциплине за школску 2020/2021. годину за ученике 

8. разреда 

- предлог носиоца личних диплома, диплома одељенског већа, Вуковог 

диплома и ђака генерације 

- разредни и годишњи испити 

- анализа сарадње наставника и родитеља 

- сарадња са психологом школе, педагошким асистентом и личним 

пратиоцима 

- сарадња и извештај школског психолога-план рада са ученицима, који 

имају проблема са учењем 

- анализа успеха ученика који прате наставу по програму ИОП 

- анализа рада одељенског већа 

- актуелна питања 

Одељењска већа су извештај о свом раду подносила директору школе односно 

наставничком већу. Директор школе је присуствовао седницама одељенских већа, осим 

изузетно у случају службене одсутности, као и стручни сарадник. 

 

 

8.4.СТРУЧНИ ТИМОВИ 

 

Током школске 2020./21. године активни су били следећи стручни тимови: Тим за 

развој школског програма, Стручни тим за развојно планирање, Тим за самовредновање рада 

школе, Тим за заштиту деце од насиља, Еко тим, Пројектни тим, Тим за инклузију Рома, Тим 

за професионалну оријентацију, Тим за индивидуални образовни план, Тим за стручно 

усавршавање наставника и стручних сарадника, Тим за здравље ученика  и Педагошки 

колегијум. 

Активима су руководили њихови председници. О раду актива вођени су записници а 

председници актива подносили су извештаје о раду директору и наставничком већу. 

Чланови тимова разматрали су проблематику и питања из свог делокруга рада са 

циљем унапређивања квалитета образовно-васпитног рада школе. 

 

 

8.5. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

У току школске 2020/2021. године одржано је укупно шест седница, на којима су 

разматрана следећа питања:  

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 2019/2020. године, 

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за  школску 2019/20. годину,  

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду директорке школе за  школску 2019/20. 

годину,  

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Ученичког парламента за  школску 2019/20. 

годину,  

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину, 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада директора школе за школску 2020/2021. 

годину, 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Ученичког парламента за школску 

2020/2021. годину, 

- Давање сагласности на Правилник о систематизацији радних места у ОШ „Јан 

Колара“ Селенча за школску 2020/2021. годину, 
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- Осигурање ученика, 

- Разматрање и усвајање Предлога ребаланса Фнансијског плана за 2020. годину, 

- Давање сагласности на Допуне и Измене Правилник о систематизацији радних места у 

ОШ „Јан Колара“ Селенча за школску 2020/2021. Годину (ИИ група продужени боравак), 

- Разматрање и усвајање Предлога Фнансијског плана за 2021. годину, 

- Разматрање и усвајање Одлуке о попису имовине за 2020. годину, 

- Усвајање 1.  измене Плана рада школе за 2020/2021. годину – усклађивање са изменом 

Календара рада (од 02. 12. 2020. –зимски распуст),  

- Разматрање и усвајање Правилника о билжем уређењу планирања јавних набавки, 

спровођења поступка јавних набавки и праћење извршења уговора о набавкама ОШ „Јан 

Колар“ Селенча, 

- Разматрање и усвајање Правилника о билжем уређењу спровођења поступка набавки 

на које се закон не примењуј, ОШ „Јан Колар“ Селенча, 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске 

2020/2021. године 

- Разматрање и усвајање Завршног рачуна за 2020. годину, 

- Разматрање и усвајање Плана јавних набавки ОШ „Јан Колар“ Селенча за 2021. 

годину, 

- Извештај о раду директора школе за првих шест месеци школске 202/20. године,  

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта школске 

2020/2021. године 

- Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора школе,  

- Образовање и именовање Комисије за спровођење поступка за избор директора 

школе,  

- Разматрање Извештаја  Комисије за избор директора школе и израда образложене 

листе кандидата који испуњавају услове за директора школе,  

- Спровођење поступка  и  састављање  предлога за избор директора  ( тајно гласање....), 

- Актуелна питања. 

 

8.6. САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља је у току 2020./2021. године радио према свом Програму рада. Одржано 

је укупно четири седнице Савета родитеља на којима су разматрана следећа питања: 

- конституисање Савета родитеља, 

- именовање председника и заменика председника Савета родитеља, 

- усвајање Пословника о раду Савета родитеља, 

- усвајање Програма рада Савета родитеља за школску 2020/2021. годину, 

- анализа успеха и дисциплинарних мера ученика по завршетку првог циклуса 

наставе, на крају првог полугодишта и на крају другог полугодишта, 

- верификација записника са прошлих седница, 

- усвајање Извештаја о раду школе за школску 2019/2020. годину, 

- усвајање Извештаја о раду Ученичког парламента за школску 2019/2020. 

годину, 

- усвајање Плана рада школе за школску 2020/2021. годину, 

- усвајање Плана рада директорке школе за школску 2020/2021. годину, 

- осигурање ученика, 

- ђачка кухиња, 

- информације о резултатима са иницијаних тестова, 

- набавка уџбеника за следећу школску годину-избор добављача, 

- анализа резултата пробног завршног теста за ученике осмог разреда, 
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- усвајање листе  изборних предмета за следећу школску годину (1. - 8. разреда), 

- информација о усвојеним пројектима,  

- актуелна питања. 

 

Материјале за седнице Савета родитеља припремали су директорица и психолог школе 

у сарадњи са председником Савета родитеља. На свакој седници је уредно вођен записник 

који је верификовао Савет родитеља и председник Савета родитеља. 

 

 

8.7. СТРУЧНИ САРАДНИК - ПСИХОЛОГ 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Учествовање у изради школског програма, програма васпитног рада, плана 

самовредновања и развојног плана установе. 

Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих делова 

(организација и облици рада - стални, повремени, посебни, редовни и приоритетни задаци). 

Учествовање у изради програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, рада 

стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, 

превентивних програма. 

Припремање годишњих и месечних планова рада психолога. 

Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба ученика, 

родитеља, локалне самоуправе. 

Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике. 

Планирање организације рада школе у сарадњи са директором и других заједничких 

активности са директором и другим стручним сарадницима. 

Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама. 

Планирање набавке стручне литературе и учешће у набавци и изради дидактичког 

материјала и наставних средстава. 

Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања њиховог 

финансирања и примене. 

Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика 

образовно-васпитног рада. 

Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности, 

односно учешће у планирању излета, екскурзија, боравка деце и ученика у природи. 

Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика, 

медијског представљања и слично. 

Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне 

наставе, плана рада одељењског старешине, секција. 

Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава. 

Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су 

упућени да понове разред. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Систематско праћење и вредновање наставног процеса развоја и напредовања ученика. 

Праћење реализације образовно-васпитног рада. 

Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових 

организационих облика рада. 
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Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих 

области и активности рада установе. 

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана. 

Иницирање и учествовање у истраживањима васпитно-образовне праксе које реализује 

установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у циљу унапређивања 

васпитно-образовног рада. 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма 

васпитно-образовног рада (програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, 

превентивних програма, рада педагошко-психолошке службе, сарадње са породицом, 

сарадње са друштвеном средином, праћење рада стручних актива, тимова). 

Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, 

постигнућа ученика. 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово побољшање. 

Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним и 

пријемним испитима за упис у средње школе. 

Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама 

ученика. 

Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха. 

Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и 

задатака образовно-васпитног рада. 

Пружање помоћи наставницима у усклађивању програмских захтева са 

специфичностима контекста (индивидуалним карактеристикама деце, породичног окружења, 

установе и шире средине). 

Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе увођењем 

иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика рада (уз проучавање 

програма и праћење стручне литературе). 

Укључивање у рад на естетском и педагошком обликовању простора у којима бораве 

ученици. 

Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења.. 

Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у струци. 

Анализирање реализације часова редовне наставе у школама и других облика 

образовно-васпитног рада и давање предлога за њихово унапређење. 

Праћење начина вођења педагошке документације наставника. 

Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода, 

техника и инструмената оцењивања ученика. 

Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна 

додатна подршка (даровитим ученицима, односно деци односно ученицима са тешкоћама у 

развоју). 

Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз 

развијање флексибилног става према културним разликама и развијање интеркултуралне 

осетљивости и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју. 
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Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија. 

Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и 

каријерног вођења и унапређивање тога рада. 

Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних активности, 

односно часова и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, радних група, 

стручним скуповима и родитељским састанцима. 

Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, практичне 

наставе и плана рада одељењског старешине и секција 

Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика 

Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа 

одељењске заједнице 

Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом 

Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми 

полагања испита за лиценцу 

Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и поступака 

самоевалуације. 

 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Испитивање зрелости ученика за упис у основну школу. 

Праћење дечјег развоја и напредовања. 

Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин ангажованости 

детета односно ученика). 

Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, рад са 

ученицима око промене смерова, преласка ученика између школа, промене статуса из 

редовног у ванредног ученика. 

Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање помоћи и 

подршке 

Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других 

ученичких организација. 

Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању. 

Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу. 

Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних активности. 

Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и активности 

стручних и невладиних организација. 

Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и 

конструктивно коришћење слободног времена. 

Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, 

повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих 

стилова живота. 

Учествовање у изради педагошког профила за ученике којима је потребна додатна 

подршка, израда индивидуалног образовног плана. 

Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ у 

њиховој реализацији. 

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила 

понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано 
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изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права. 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

 

Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима у вези са 

организацијом и остваривањем образовно-васпитног рада. 

Припрема и реализација родитељских састанака, трибина, радионица са стручним 

темама. 

Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (настава, секције, 

предавања, пројекти...) и партиципација у свим сегментима рада установе. 

Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у 

учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији. 

Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, 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. 

Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена ученика. 

Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци. 

Сарадња са саветом родитеља, информисање родитеља и давање предлога по питањима 

која се разматрају на Савету, организовање и учествовање у седницама Савета родитеља. 

 

 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ЛИЧНИМ 

ПРАТИОЦИМА УЧЕНИКА 

 

Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће образовно-

васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за 

унапређење. 

Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 

комисија и редовна размена информација. 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању 

активности изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе. 

Сарадња са директором и рад на формирању одељења и расподели одељењских 

старешинстава. 

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке 

документације у установи. 

Сарадња са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких и 

личних компетенција. 

Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика на координацији 

активности у пружању подршке ученицима за које се доноси индивидуални образовни план. 

Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, 

односно старатеља на оцену из предмета и владања. 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

Учествовање у раду наставничког већа, односно педагошког већа (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других 

активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција). 

Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе који се образују 

ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта. 
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Учествовање у раду педагошког колегијума, педагошких већа и стручних актива за 

развојно планирање и развој  школског програма. 

Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе. 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада 

установе. 

Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа. 

Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа 

породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја деце и младих. 

Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација. 

Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и организацијама 

које се баве програмима за младе. 

Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве 

унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и развој. 

 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу. 

Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу школе. 

Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада 

психолога. 

Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала који садржи 

личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом психолога. 

Стручни сарадник психолог се стручно се усавршава: праћењем стручне литературе 

праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у 

активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији 

педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима, 

конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих семинара, 

похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим психолозима и 

стручним сарадницима у образовању. 

 

 

9. РАД СТРУЧНИХ ТИМОВА 

 

9.1.ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА – ШБН ТИМ 

 

Тим чинe 9 чланова: Кристина Ђурчиански – психолог, Душанка Ћурковић- професор 

хемије, Мишко Болф- професор ликовне културе, Зузана Фодор – професор географије, 

Марија Мајтан – Кукучка- професор историје, Мариа Грнова – наставник немачког језика, 

Марина Мелих- наставник биологије, Ана Пављињи, професор енглеског језика, Данијела 

Бађонски- професор словачког језика, Ана Петраш – професор разредне наставе, 

координатор. 
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         У току школске 2020 / 20201. године одржано је укупно 3 састанка Тима за заштиту 

деце, ученика од насиља, злостављања. 

         У току године забележен је мањи број ситуација насилног понашања окарактерисаних 

као први степен насиља.  

Чланови тима су информисани о Правилнику- о изменама и допунама о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 

Измене су презентоване на Наставничком већу. 

Обележен је Међународни дан борбе против вршњачког насиља 24. фебруара 2021. године 

под називом,, Дан розе мајица“. Организоване су превентивне активности и заштита од 

насиља и дискриминације. На часовима одељенског старешине реализовале су се трибине, 

дебате, предавања, гледали филмови о насиљу. Ученици су на часовима српског и словачког 

језика писали на тему превенције насиља као и на часовима ликовне културе урадили 

ликовне радове на тему превенције насиља. На основу достављеног материјала урађена је 

изложба ученичких радова. 

У оквиру ШБН тима, Форум позориште је радило онлине. 

Због настале ситуације- COVID-19, нису реализоване све планиране активности наведене у 

Годишњем плану рада тима за заштиту деце/ ученика од насиља. 

                                                                                              

 Извештај написала: Ана Петраш 

 

 

9.2.ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Ове школске године су у мањој мери спроведене активности које су планиране планом за 

школску 2020/2021. Годину због епидемиолошке ситуације изазване вирусом Цовид 19.  

Чланови тима: 

1. Катарина Врабчењак, директорка школе 

2. Кристина Ђурчиански, психолог 

3.Зузана Фодор, професор географије 

4. Мариа Мајтан-Кукучка, професор историје 

5. Кветослава Швец-Кочонда, професор разредне наставе 

6. Андреа Ројка, професор разредне наставе 

7. Маријана Частван, професор разредне наставе 

8. Зузана Бујзаш, члан Савета родитеља 

9. Ана Чапеља, представник локалне самоуправе 

 

9.3. ИОП ТИМ 

 

Нижи разреди: 

 

          Члановe тима ове школске године чине: директорка школе Катарина Врабчењак, 

психолог Кристина Ђурчиански, професори разредне наставе Татјана Мандач, Ана Колек, 

Ана Петраш, Рената Суђи, Ана Турчан, Кветослава Швец – Кочонда, као и професор 

енглеског језика Ана Павлињи. 
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          У   школској 2020./2021. години је у нижим разредима за ученике било израђено 11 

ИОП-а. Од тог броја је 5 ИОП 2 а 6 ИОП 1.   

На крају другог полугодишта сви ИОП-и су били вредновани- вреднован је степен 

савладаности очекиваних исхода планираних у ИОПу и степен ефикасности облика 

прилагођавања.  

Стање на крају школске 2020/2021. године: 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА ИОП УКУПНО 

Iа 13 Маријан Шкабла ИОП2 

Александер Маринковић ИОП2 

 

13 

Iб 12 Јована Видаков ИОП2 

Теодора Маринковић ИОП1 

12 

IIа 18 Марина Владислав ИОП 1 

Славица Николић ИОП 1 

Петар Николић ИОП1 

18 

 IVа 12 Зоран Николић ИОП 2 12 

Тодор Маринковић ИОП 2 

 

IVб 12 Демић Јован, ИОП 1  12 

Дарко Николић ИОП 1 

I-IV 88  88 

Ученик II разреда Петар   Никилоћ није похађао наставу због чега није оцењен. 

Учитељица Татиана Мандач је предложила за следећу школску година урадити ИОП 1 за 

ученице Марину Владислав и Славицу Николић. 

Ученик IVб разреда Дарко Никилоћ није похађао наставу због чега није      оцењен.  За 

неоцењене ученике биће организована припремна настава и разредни 

испит.                                                                                             

Током године су одржанa 3 састанака ИОП тима нижих разреда. 

 

         Извештај је написала: Рената Суђи 

 

Виши разреди:  

 

У школској 2020/21. години ИОП тим за више разреде заседао је укупно седам пута. Рад 

тима као и самих чланова, одвијао се у отежаним условима услед пандемије Корона вирусом, 

који је за последицу имао неколико измена школског календара као и промене у начину рада 

у просвети у односу на редовну школску годину, увођењем онлајн наставе. Промене су се 

огледале у много већој заступљености дигиталних технологија у настави, путем употебе 

дигиталних платформи попут гугл учионице, мита или вајбера током онлајн али и током 

редновне наставе у школи. Ове промене неминовно су довеле до повећања обима посла 

наставника пре свега у релизацији ИОП планова, пошто су наставници морали на више 

начина да припремају материјал за ученике по ИОП програму: прављењем посебних радних 

листова у штампаној и у дигиталној форми, посебних презентација, тестова знања у 

штампаној и дигиталној форми и слично. 
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Што се тиче самих ученика, у школској 2020/21. години, наставу по ИОП-у из одређених 

предмета пратили су следећи ученици: 

 

5. разред 

Перо Ђорђевић – ИОП1 из словачког језика и математике 

Душанка Николић - ИОП1 из словачког језика и математике 

Живо Николић - ИОП1 из словачког језика и математике 

 

6. разред 

Стевица Маринковић – ИОП2 из словачког језика, енглеског језика и математике 

 

7. разред 

Марија Николић – ИОП2 из словачког језика, историје и математике и ИОП1 из физике. 

 

8. разред 

8.a: 

Габријела Николић - ИОП1 из математике 

Мелиса Николић – ИОП1 из енглеског језика, ИОП2 из словачког језика, српског језика, 

биологије, физике, географије и математике 

8.б: 

Бењамин Демитер - ИОП1 из енглеског језика, ИОП2 из словачког језика, српског језика, 

биологије и математике 

Вера Јовановић - ИОП1 из математике 

 

Извештај написао: Власто Петраш 

 

 

9.4.ТИМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

У школској 2020/2021. години у оквиру ПО тима реализоване су радионице са ученицима 

седмих и осмих разреда на часовима ЧОС-а, српског, словачког, енглеског и немачког језика, 

информатике, ликовне културе. Такође, ученици  су били тестирани ТПИ тестом 

професионалних интересовања. Реализатори су били одељенске старешине, предметни 

наставници и школски психолог. Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика из Бачког 

Петровца се 11. 5. 2021. представила будућим средњошколцима путем кратке презентације. 

Због ванредног стања и наставе на даљину није реализован Дан отворених врата, реални 

сусрети, посете предузећима, као и посете стручњака нашој школи, што је било планирано за 

последњи квартал ове школске године. 

 

 

Координатор тима: 

Тереза Жјак 
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         9.5. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА 

 

Мере и активности које је Тим за образовну инклузију Рома предвидео акционим планом 

требале би да смање осипање ромске деце  посебно од 5. – 8. Разреда, да смање број 

неоправданих изостанака као и да допринесу побољшању успеха код ђака ромске 

националности.  

На почетку школске 2020/21 године, ОШ Јан Колар у сарадњи са општином Бач поделила је  

свим првацима  ђачке торбе.  

Локална самоуправа је ђацима првацима поделила пригодне поклоне, школски прибор. 

Ученицима ромске националности додељени су уџбеници за изучавање ромског језика, 

буквар, радмна свеска и Езопове басне. Ови уџбеници су донација Покрајинског 

секретаријата за образовање, управу и националне заједнице.  

Ученицима ромске нацијоналности који наставу похађају по ИОП-у  пружена је подршка у 

учењу од стране педагошког асистента. 

         Извештај поднео 

         Драган Јовановић 

 

 

9.6. ПРОЈЕКТНИ ТИМ 

 

Као и сваке школске године, тако и школске 2020./2021. године пројектни тим  ОШ „Јан 

Колар“ из Селенче је активно пратио конкурсе за доделу средстава за унапређење квалитета 

наставе, опремање школе и инвестициона улагања у школу.  

У току школске године поднети су конкурси на адресе следећих установа:  

 

● Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 

– националне заједнице  

 

 

1. Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног,  

средњегобразовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа 

на територији aутономне покрајине војводине за 2021. Годину 

Набавка ученичких ормарића 

 

 

 

● МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ   

 

2. Конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења 

Модернизација наставе у учионицама 
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● Канцеларија за Словаке у дијаспори 

 

3. Пројекат   „Замена прозора“ за замену остатка старих прозора на згради ОШ „Јан 

Колар“  

4. Пројекат „Издавање школског часописа“  

5. Пројекат „Млади глумци“  како би се покрили трошкови путовања за драмску 

секцију ОШ „Јан Колар“  

6. Пројекат „Едукативни концертни наступи у словачким школама у Србији“ за 

трошкове путовања школског оркестра у словачке школе на територији 

репебулике Србије. 

7. Пројекат „Обезебеђивање средстава за свечане костиме за концертне наступе“ 

за трошкове који би обухватили набавку костима за цео школски оркестар који би 

били коришђени за свечане концертне наступе. 

8. Пројекат „Техничко опремање канцеларија“ за замену старих и дотрајали рачунара 

и штампача. 

 

 

● Екуменска хуманитарна организација Ехо Нови Сад 

9. Наставак реализације пројекта “Подршка образовању  социјално депривиране 

деце и младих у Србији“  по конкурсу Екуменске хуманитарне организације 

 

 

 

Од наведених пројектата одобрени су:  

● Пројекат   „Замена прозора“  по конкурсу  Канцеларије за Словаке у дијаспори  

● Пројекат „Издавање школског часописа“  по конкурсу  Канцеларије за Словаке у 

дијаспори 

● Пројекат „Едукативни концертни наступи у словачким школама у Србији“ по 

конкурсу  Канцеларије за Словаке у дијаспори 

● Пројекат „Обезебеђивање средстава за свечане костиме за концертне наступе“ по 

конкурсу  Канцеларије за Словаке у дијаспори 

● Трећи циклус пројекта “Подршка  образовању  социјално депривиране деце и 

младих у Србији“ финансираног од стране Ехо организације. 

 

 

 

Завршена је реализација а за неке је послато и вредновање пројеката који су 

одобрени у претходној и овој школској години:  

● Крајем календарске 2020. године послато је вредновање за два пројекта по 

конкурсу  Канцеларије за Словаке у дијаспори који су реализовани током претходне 

године. 

● Трећи циклус  пројекта “Подршка образовању социјално депривиране деце и младих у 

Србији“ финансираног од стране Ехо организације је завршен а извештај је у прилогу 

овог документа. 

 

Наша школа ће наставити са праћењем и учешћем на отвореним конкурсима.   

 

Током лета 2021. је планирана реализација замене дела прозора у школи по  пројекту 

који је одобрен од стране канцеларије за Словачку дијаспору.    
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  9.7. ТИМ ЗА ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ 

 

Активности које су спроведене током школске 2020/2021. године су следеће: 

● сарадња са Домом здравља, Селенча: систематски прегледи, прегледи код зубара; 

● сарадња са Домом здравља, Бач; 

● сарадња са Црвеним крстом, Бач; 

● израда паноа и плакара поводом обележавања значајних датума: Светски дан срца, 

Светски дан чистих руку, Светски дан здраве хране, Светски дан шећерне болести – 

Дијабетеса, Међународни дан борбе против сиде; 

● активности које су спроведене онлајн на часовима Чос-а су: Хепатитис – болест прљавих 

руку, Корона вирус... 

● укључивање ученика у наставне и ваннаставне спортске активности током целе школске 

године (стони тенис, фудбал, одбојка, корективна гимнастика, кошарка); 

● учествовање на спортским такмичењима: стони тенис – на такмичењу из стони тениса су 

постигнути одлични резултати;  

● активности које нису спроведене а јесу планиране су: учествовање на општинском 

такмичењу „Шта знаш о здрављу“ и  РТС крос. Споменуте активности нису спроведе  

због епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. 

 

9.8. ЕКО ТИМ 

 

Чланови еко тима су: Катарина Врабчењак, Ђурчјански Кристина, Рената Суђи, Ана 

Петраш, Ана Валент, Марија Грњова, Душанка Ћурковић, Марина Мелих. 

 

Протекла школска година је била специфична а сходно томе план активности и 

реализација се није могла одвијати као претходних година. Део наставе је одржан у школи а 

део онлајн.  

 

У првом полугодишту, чланови тима су направили план рада и поделу активности. 

У октобру, у оквиру Дечје недеље, одржана акција скупљање старе хартије, али није била 

такмичарског карактера као протеклих година. Сви ученици су победници. 

Одржана је акција уређење школсог дворишта. 

 

Пројекат „За чистије и зеленије школе у Војводини“ је изостао ове године. 

 

Чланови Еко тима са члановима По тима су одржали радионоцу за ученике 7. и 8. разреда са 

власницом цвећаре и прављени су цветни аранжмани. 

- у октобру за Дан школе  

- друга радионица је изостала због преласка на онлајн наставу. 

Обележавани су значајни датуми 

- Дан озонског омотача  

- Дан здраве хране и чистих руку 

 

С обзиром да је епидемиолошка ситуација ограничила наше планове, надамо се да ћемо 

наставити у следећој школској години као предходних година.    

 

                                                                                         Координатор тима:  Марина Мелих 
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9.9. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

И ове школске године сваки наставник је ажурирао свој професионални портфолио. 

Професори су током школске године упућивани на разна стручна усавршавања, стручне 

скупове, семинаре. 

Детаљан преглед свих стручних усавршавања којима су присуствовали наши 

наставници наведен је у области 8. Реализација програма стручног усавршавања. 

 

9.10.ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

У школској 2020./2021. години Тим за самовредновање је на нивоу шест подтимова: 

Област 1 – Програмирање, планирање и извештавање 

Област 2 – Настава и учење 

Област 3 – Образовна постигнућа ученика 

Област 4 – Подршка ученицима 

Област 5 – Етос 

Област 6 – Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима  

 

 

ОБЛАСТ 1 – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  

Чланови тима: Ана Петраш-професор разредне наставе, Рената Суђи- професор разредне 

наставе, Кветослава Швец-Кочонда- професор разредне наставе и Татјана Мандач- професор 

разредне наставе и координатор тима. 

На састанку који је био одржан онлајн  због  ванредног стања услед епидемије короне 

вируса, у мају школске 2019/2020., је био израђен Акциони план за област 1- Програмирање, 

планирање и извештавање за школску 2020/2021 годину. 

Увидом у индивидуалне планове наставника које је било урађено ове школске године 

се дошло до закључка да је стандард 1.3.1. Наставници користе међупредметне и 

предметне компетенциjе и стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа 

за оперативно планирање наставе. унапређен, јер је већина наставника прошла обуку 

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења и труде 

се да у складу са тиме израђују своје планове. 

Ове школске године, 15. јуна 2021., је координатор тима-Татјана Мандач, 

присусвовала обуци Самовредновање у школама, у организацији ЗУОВ-а. 

 

                                                                                Извештај написала: 

Татјана Мандач-координатор тима 
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ОБЛАСТ 2 – НАСТАВА И  УЧЕЊЕ   

 

Чланови тима: Дарка Чапеља -професор разредне наставе, Самуел Витез- професор 

физичког васпитања, Тереза Жјак- професор српског језика и Маријана Частван- професор 

разредне наставе и координатор тима. 

На састанку који је био одржан онлајн  због  ванредног стања услед епидемије короне 

вируса, у мају школске 2019/2020., је био израђен Акциони план за област 2- Настава и 

учење за школску 2020/2021 годину. 
Увидом у ситуацију која је била актуелна прошле године и делом ове године дошло се  

до закључка да на  стандардима који су приложени треба студиозно радити и посветити се 

њима и од стране наставника, ученика као и родитеља. Наведени стандарди:  

 

2.1.3.  Успешно структурирам и повезујем делове часа користећи различите методе ( облике 

рада, технике, поступке . . .)  ( 54,17%) 

2.3.2. Планирам, реализујем и вреднујем пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника.  ( 12  ученика  27,3%) 

2.3.3. Моје дете излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења. ( 19 одговора 

45,24%)  

 

                                                                                Извештај написала: 

Маријана  Частван -координатор тима 

                                                                             

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 У школској 2020/2021. години,  28.06.2021 је одржана седница  подтима за област 

квалитета 3-Образовна постигнућа ученика, на којој  је анализирана  ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 

3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

 На седницама Наставничког већа наставници су били упознати са резултатима иницијалних 

тестова и резултатима на завршном тесту. На родитељским састанцима родитељи су такође 

били упознати са резултатима иницијалних тестова и резултатима на завршном испиту. 

Школа редовно анализира резултате које наши ученици постижу на завршним испитима, 

упоређују се са просеком на нивоу Републике, и сматрамо да са том добром праксом треба и 

даље наставити. 

Анализирање постигнућа ученика  ове школске 2020/2921. године, у којој су часови трајали 

30 минута, било је доста часова на даљину и  наставе на дањину, на крају са може закључити 

да у оваквим ванредним околностима пандемије, осмаци су добро урадили завршне тестове. 

Што се тиче рада школе ове школске године, добро је било то, што је било омогућено 

оцењивање ученика у школи. Са таквим постигнућима свих ученика наставници  су у већини 

случајева задовољни. 

                                                                                Извештај написала: 

Ана Колек -координатор тима 
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ОБЛАСТ 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Чланови тима: Власто Петрaш, Драган Јовановић, Душанка Ћурковић и Ана Турчан. 

Тим за самоевалуацију школе је у току школске 2020/2021. године, радио у складу са 

епидемиолошком ситуацијом. У оквиру планираних активности одређених Акционим 

планом, урадио следеће: 

- промовисани су здрави стилови  живота  уоквиру  предмета  који  то  омогућавају (ЧОС, 

физичко  васпитање, биологија/природа  и  друштво, ЕКО тим...), 

- организоване су активности  за  подршку  у  учењу   за  ученике  из  осетљивих  група 

(Блаженка Носал, Маринка Блажек - персонални асистент, Драган Јовановић је помагао 

ученицима у настави као асистент,  наравно и ИОП тим је пружао подршку). 

-реализовани су  разговори или  радионице на ЧОС-у ради сазнања потребе ученика  због 

планирања и организовања ваннаставних активности које су у складу са жељама и 

интересовањима ученика 

Ана Турчан 

ОБЛАСТ 5 - ЕТОС 

Чланови тима: Ана Валент - вероучитељ, Даниел Врабчениак - професор разредне наставе, и 

Ана Павлињи - наставник енглеског језика. 

Напомена: Андреа Ројка је престала да ради у ОШ Јан Колар, тако да више није члан тиме 

ЕТОС.  

 

Током школске 2020./2021. године су чланови тима за област 5, сви наставници, психолог, 

директор, просветни саветник, ученици и родитељи своје активности усмерили да би 

реализовали следеће стандарде: 

5.1. Успостављање добрих међуљудских односа.  

5.2. Подржавање и промовисање резултата ученика и наставника. 

5.3. Оснаживање система заштите од насиља.  

5.4. Унапређење сарадње на свим нивоима.  

5.5. Организовање школе као центра иновациjа и васпитно-образовне изузетности у широj и 

ужоj локалноj и стручноj заjедници.  

 

Пошто је настава у школи, као и ван ње (због организовања онлајн наставе) била усмерена у 

циљу спречавања ширења епидемије Корона вируса примена свих стандарда се одвијала у 

континуитету прилагођено условима.   

Реализација свих стандарда се планира и током школске 2021./2022. године.  

 

 

                                                                    Извештај написао: 

Јурај Суђи - координатор тима 
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ОБЛАСТ 6:  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  

 

Чланови тима: Мариа Грнова - наставник немачког језика, Марина Мелих - професор 

биологије, Наташа Клиновски - професор разредне наставе, координатор тима. 

На састанку који је био одржан онлајн  због  ванредног стања услед епидемије короне 

вируса, у мају школске 2019./2020., је био израђен Акциони план за област 6 - Организација 

рада школе, управљање људским иматеријалним ресурсима за школску 2020/2021 годину. 

Стандард - 6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне 

институције, историјски локалитети, научне институције, привредне и друге организације и 

сл.) користе се у функцији наставе и учења – анализиран је овај стандард и дошло се до 

закључка да је ове школске године делимично остварен, ученици нижих разреда са својим 

учитељицама посетили су приватне предузетнике у селу, метларе, сликарку, ишли су на 

излет бициклима на канал, излет на Тврђаву у Бачу, упознали су се са историјским 

локалитетом тврђаве, упознати су са прављењем свирала од трске - све у циљу упознавања 

своје средине и бољег стицања знања.  

Реализација осталих стандарда се планира следеће школске године, сада није било 

могућности због онлајн наставе, епидемије Корона вируса.  

15. јуна 2021., је координатор тима-Наташа Клиновски, заједно са још два члана Тима, 

присусвовала обуци Самовредновање у школама, у организацији ЗУОВ-а. 

 

                                                                                Извештај написала: 

Наташа Клиновски - координатор тима 

                                                                                                                                                     

 

10. ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ 

  

 У досадашњем раду број деце којима сам пружио неки вид подршке је око 

двадесет.То су ученици узрасзта од првог до четвртог  разреда основне школе и то су 

претежно деца ромске националности, деца са тешкоћама у развоју и мањим бројем деце 

словачке националности која на часу касне са израдом задатака како у редовној настави тако 

и у продуженом дневном боравку. 

Асистирање наставницима у редовној настави у реалиозацији планираних активности. 

Пружање непосредне помоћи ученицима у усвајању градива. 

Пружање помоћи деци у усвајању словачког језика. 

Пружање помоћи у комуникацији између деце и наставника ради превазилажења језичких 

баријера. 

Асистирање деци у изради домаћих задатака, вежнбање задатака са децом ради остваривања 

бољег успеха односно поправљање слабих оцена. 

Обезбеђивање редовности похађања деце,подстицање сарадње између родитеља и школе. 

Сарадња са центром за социјални рад у превазилажењу проблема запуштене деце од стране 

родитеља.  

Сарадња са школским психологом у тестирању деце која треба да крену у први разред 

школске 2021/22 године.Обавештавање просветног инспектора и Центра за социјални рад о 

деци која нису похађала наставу а која су се одселила.   

 

       Педагошки асистент: Драган Јовановић 
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11. ИЗВЕШТАЈ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА 

  

Током школске 2020/2021. године у нашој школи је уз помоћ личног пратиоца наставу 

похађало три ученика: један ученик у првом разреду и двоје ученика у осмом разреду, 

распоређени у два одељења. 

 

 

 

12. РАД СА ПРИПРАВНИЦИМА 

 

Школа води евиденцију о запосленим приправницима (број решења и датум заснивања 

радног односа у својству приправника; статус-да ли је приправник или има својство 

приправника у смислу да није положио испит за лиценцу, али је радио у некој другог 

организацији или предузећу; подаци о ментору; рок до ког мора положити испит за лиценцу; 

датум провере савладаности програма увођења у посао и састав комисије за проверу; датум 

када је или није положио испит за лиценцу; даљи статус-да ли му је престао радни однос и 

када или је примљен на неодређено време). 

Ове школске године школа није имала приправника! 

 

 

13. САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА НА 

ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

 

Сарадња са разним организацијама и институцијама на локалном нивоу је значајна и 

треба споменути следеће:  

Школа током године омогућава да без накнаде користе фискултурну салу: стоно-

тениски клуб „Селенча“ из Селенче; Карате клуб „Славија“ - чланови ових клубова који 

тренирају у нашој школи су наши ученици.  

Школа повремено, у току зимског периода или по исказаној потреби дозвољава да 

фискултурну салу користи ФК „Кривањ“ из Селенче, као  и запослени у школи за потребе 

рекреације, хол и  једну учионицу користи Црвени Крст за организовање акције добровољног 

давања крви. 

 

 

14. ПРАВА И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Актом под називом Правила понашања у Основној школи ''Јан Колар'' Селенча утврђен 

је начин понашања ученика школе, родитеља ученика, запослених као и других лица за 

време боравка у објекту школе, као и ученика и запослених и приликом других активности 

које организује школа. 

Применом ових правила понашања, доприноси се да се у установи негују односи 

међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, запослених и родитеља, као и 

развијање позитивне атмосфере у установи. Применом правила понашања обезбеђује се 

несметан рад, повећана безбедност ученика, очување имовине школе и ученика и општа и 

радна дисциплина, чиме се доприноси бољем успеху ученика и угледу школе. 

У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу 

или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, 

верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и 
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инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, 

односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и 

по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.  

У школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и 

занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална 

злоупотреба деце и ученика или запослених; страначко организовање и деловање и 

коришћење простора школе у те сврхе; пушење у свим просторијама у којима се обавља 

васпитно-образовна делатност укључујући и зборницу, затим у просторијама где се 

обезбеђује боравак и исхрана деце и ученика, у свим тоалетима и помоћним просторијама, 

школском дворишту и парку; уношење оружја, експлозивних направа, предмета намењених 

за физичко угрожавање других, опасних супстанци и опојних супстанци. 

Лични подаци о ученику, односно запосленом уписаним у одговарајућу евиденцију, 

прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовно-васпитног рада, у складу са 

посебним законом.  

Односи међу ученицима се заснивају на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, 

пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу. 

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз 

посредовање одељенског старешине, психолога или дежурног наставника уз асистенцију 

медијатора или представника Вршњачког тима (према потреби).  

Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених 

у школи и пристојно се понаша према њима.  

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у 

сарадњи са школским психологом.  

Ученик који се понаша непримерено, грубо, агресивно и некултурно према другим 

ученицима, запосленима и трећим лицима, дисциплински одговара за своје понашање у 

складу са важећим прописима.  

Запослени, ученици, њихови родитељи и друга лица дужни су да се понашају пре свега 

на начин и у складу са Правилима понашања и Правилником о мерама, начину и поступку 

заштите и безбедности ученика, за време остваривања образовно-васпитног рада и других 

активности које организује школа. 

Лице које није запослено у Школи, дужно је да по уласку у Школу, дежурном ученику 

покаже личну карту или другу исправу ради своје идентификације, службени позив или 

слично, као и податак о разлогу доласка у Школу.  

Права детета  и ученика остварују се у складу са потврђеним међунардним уговорима, 

посебним законом, а сви запослени у школи дужни су да обезбеде њихово остварење  

Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди, школа појачава 

васпитни рад са учеником у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског 

старешине, психолога, посебних тимова, уз обавезно учешће родитеља, односно старатеља 

родитеља (према потреби).  

Ученик који прекрши Правила понашања школе може да одговара за лакшу повреду 

обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе, ако је та обавеза у време 

извршења била прописана Законом и за повреду забране у складу са Законом.  

 

 

15. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 

Највећу одговорност у праћењу реализације Годишњег плана рада школе имала је 

директорка школе. При томе се ослањала на помоћ и сарадњу са стручним сарадником, 

наставницима, одељенским старешинама, председницима актива, руководиоцима слободних 

активности и ученичких организација. 
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На почетку школске године Наставничко веће, Школски одбор и Савет родитеља 

детаљно су упознати са садржајима Годишњег плана рада школе. 

Реализација Годишњег плана рада школе праћена је континуирано у свим сегментима. 

Део контроле реализације Годишњег плана рада школе спадао је у надлежност 

инспекције из разних области и нивоа. 

На основу утврђеног чињеничног стања  и на основу постојеће документације може се 

констатовати да је школа успешно обавила задатке који су јој поверени и успешно 

реализовала све садржаје предвиђене Годишњим планом рада школе.  

 

 

 

У Селенчи, 13. септембра 2021. године    

 

Деловодни број: 382/21 

 

                                                                                        Председник Школског одбора 

 

                                                                                         _________________________  

                                                                                                 / Кристина Прокопец / 

 


