РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: НАСТАВА И УЧЕЊЕ

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Подизање квалитета наставе коришћењем савременијих облика наставе и индивидуалног приступа у раду
Задатак 1: Реализовати тематско планирање наставе
Активности
Одредити теме за обраду
Припрема тематског планирања
Реализовати наставу
Представљање продуката и
свођење утисака

Извршиоци
Стручна већа
Предметни
наставници

Време
реализације

показатељи

Током
школске
године

једна тема
годишње по
разреду

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуације
Предметни
педагошка
наставници
документација стручна већа
и анализа
и Стручни
продуката и
актив за
утисака
развој шк.
програма

време
евалуације
Након
реализације
Крај
школске
године

Извештај о реализацији задатка:
На основу Развојног плана, сваке године наставници су били у обавези да испланирају и реализују тематски планиране
часове. Предлог одржавања часова сваке године је улазио у Годишњи план рада школе.
Под мотом „Учимо једни од других“ у нашој школи одржан квиз из природних наука за 5,6 и 7 разред. Огледни часови,
угледни часови и часови тематског планирања одржани су из свих осталих предмета од 5 до 8. разреда. Огледни час je
одржан у трећем разреду код учитењице Аленке Орешчанин из музичке културе. Овим часовома и квизу присуствовали су
директорка школе Милијана Граховац Проле, психолог Драгана Атанасковић и наставници као и учитељи наше школе.
БИЉАНА ЈЕЛИЧИЋ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
БИОЛОГИЈА
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
.
1.

2

ТЕМАТСКО
ПЛАНИРАЊЕ- КВИЗ
ПРИРОДНЕ НАУКЕ
ПЕТИ РАЗРЕД
ТЕМАТСКО
ПЛАНИРАЊЕ- КВИЗ
ПРИРОДНЕ НАУКЕ

ТЕМА
ПОВЕЗИВАЊЕ ГРАДИВА
ПРИРОДНИХ НАУКА У
ОКВИРУ ПЕТОГ РАЗРЕДА
ПОВЕЗИВАЊЕ ГРАДИВА
ПРИРОДНИХ НАУКА У
ОКВИРУ ШЕСТОГ

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА
ЧАСУ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА,
ЛАПТОП, ПРОЕКТОР,
ФЛИ-ЧЕТ ТАБЛА,
ПЛАТНО
ПРЕЗЕНТАЦИЈА,
ЛАПТОП, ПРОЕКТОР,
ФЛИ-ЧЕТ ТАБЛА,

ДАТУМ
ОДРЖАВА
ЊА
МАЈ
2013.

ПРИСУТНИ НА
ЧАСУ

МАЈ
2013.

СЛАЂАНА ПУТИЋ

3.

4.

5.

6

7

ШЕСТИ РАЗРЕД
ТЕМАТСКО
ПЛАНИРАЊЕ- КВИЗ
ПРИРОДНЕ НАУКЕ
СЕДМИ РАЗРЕД
ЗАГАЂИВАЊЕ
ВАЗДУХА-ОГЛЕДНИ
ЧАС

РАЗРЕДА
ПОВЕЗИВАЊЕ ГРАДИВА
ПРИРОДНИХ НАУКА У
ОКВИРУ СЕДМОГ
РАЗРЕДА
ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И МЕРЕ
ЗАШТИТЕ

ТЕМАТСКО
ПЛАНИРАЊЕ-ВОДА
БИОЛОГИЈА-ХЕМИЈАМАТЕМАТИКАГЕОГРАФИЈА
ТЕМАТСКО
ПЛАНИРАЊЕ- КВИЗ
ПРИРОДНЕ НАУКЕ И
ГЕОГРАФИЈА ШЕСТИ
РАЗРЕД
ТЕМАТСКО
ПЛАНИРАЊЕ- КВИЗ
ПРИРОДНЕ НАУКЕ И
ГЕОГРАФИЈА СЕДМИ
РАЗРЕД

ВОДА

ПЛАТНО
ПРЕЗЕНТАЦИЈА,
ЛАПТОП, ПРОЕКТОР,
ФЛИ-ЧЕТ ТАБЛА,
ПЛАТНО
ДОДАТНИ
НАСТАВНИ
МАТЕРИЈАЛ, ХАМЕР,
ФЛОМАСТЕРИ,
НАСТВНИ ЛИСТИЋИ
ЗА
САМОЕВАЛУАЦИЈУ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА,
ЛАПТОП, ПРОЕКТОР,
ФЛИ-ЧЕТ ТАБЛА,
ПЛАТНО

АПРИЛ
2013.

ДИРЕКТОР
ПЕДАГОГ

05.12.
2013.

ПСИХОЛОГ
ЈОВАНА ИЛИЋ
ВИШЊА АКЦЕТА
БИЉАНА ГРБОВИЋ
ЈАДРАНКА
ГЛАМОЧИЋ
НЕВЕНКА ИГЊАТИЋ
ПСИХОЛОГ

08.04.
2014.

ПОВЕЗИВАЊЕ ГРАДИВА
ПРИРОДНИХ НАУКА У
ОКВИРУ ШЕСТОГ
РАЗРЕДА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА,
ЛАПТОП, ПРОЕКТОР,
ФЛИ-ЧЕТ ТАБЛА,
ПЛАТНО

22.МАЈ
2014.

ДИРОКТОР
ПСИХОЛОГ
САЊА КНЕЖЕВИЋ
БИЉАНА ГРБОВИЋ

ПОВЕЗИВАЊЕ ГРАДИВА
ПРИРОДНИХ НАУКА У
ОКВИРУ СЕДМОГ
РАЗРЕДА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА,
ЛАПТОП, ПРОЕКТОР,
ФЛИ-ЧЕТ ТАБЛА,
ПЛАТНО

27. МАЈ
2014.

ГОРАН БОГДАН
МАРИЈА
СТАНКОВИЋ

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА
ЧАСУ
Аудио-визуелни

ДАТУМ
ОДРЖАВА
ЊА
25.04. 14

ПРИСУТНИ НА
ЧАСУ

Јелена Радоички
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
Музичка култура
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
.
1.

Бечки валцер
( тематско планирање :
музичка култура, физичко
васпитање )

ТЕМА
Савремене игре кроз векове

Горан Богдан
Биљана Јеличић
Јадранка Гламочић
Јована Илић
В. Тупањац(ментор)
Марија Станковић

Аленка Орешчанин

2.

Волфанг Амадеус Моцарт,
Беч
( тематско планирање :
музичко васпитање,
немачки језик, географија )

Музичко стилска раздобља

Аудио-визуелни

08.04.13

Милијана Граховац
Драгана Атанасковић
Јадранка Гламочић
Аленка Орешчанин
Јована Илић
Мина ЧанковићВрбашки
Слађана Путић

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА
ЧАСУ
Позорни, костими,
наставни листићи, ЦД

ДАТУМ
ОДРЖАВА
ЊА
Мај
2012.

ПРИСУТНИ НА
ЧАСУ

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА
ЧАСУ
Слике, географска
карта, музичка линија

ДАТУМ
ОДРЖАВА
ЊА
04/08/13

ПРИСУТНИ НА
ЧАСУ

Рачунар и пројектор

06/04/14

Сања Кнежевић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
Разредна настава
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
.
Пепељуга

ТЕМА
Темацки дан

Психолог
Марина Тањга

2.
Корнелиа Барак Данилов
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
Немачки језик
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
.

ТЕМА
Композитори на немачком
говорном подручју

2.

Wolfgang Amadeus Mozart.
Wien.
Тематско планирање

Граматички прегледсистемати.

3.

Именице, глаголи,
придеви, заменице и
бројеви

Директорица школе,
Аленка Орешчанин
Јадранка Гламочић
Мина Ч.Врбашки
Јована Илић
Слађана Путић
Драгана Милићевић

тематско планирање-квиз
04.06.2014. актив српског и стараног језика организује квиз из знања језика за пети разред. Овај квиз је реализован као час
тематског планирања са корелацијом између српског, немачког и енглеског језика.

На конкурсу Креативне школе, час „Примена пропорције“ са који су урадиле наставница математике Мила Вишић,
наставница разредне наставе Аленка Орешчанин и наставница музичке културе Јелена Радоички, ушао је у ужи избор за
награду и уврштен у „Базу радова“-

─

Тематско планирање за седми разред на тему ''Вода''

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Задатак 2: Визуализација наставе
Активности
Избор наставне јединице за израду
презентације
Израда презентација
Одржавање часа у мултимедијалној
учионици
Провера усвојености знања
стечених овом методом учења
Извештавање о резултатима

Извршиоци
САЗРШП
Наставници

Време
реализације

показатељи

Евалуација
како
носиоци
меримо
евалуације

време
евалуације

70%
савладаног
градива

тестови

наставници,
САЗРШП

након
тестирања

август 2011.
током
шк.2011/12.год

Слађана Путић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
учитељица
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТЕМА

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ

ДАТУМ

ПРИСУТНИ НА ЧАСУ

КОРИШЋЕН НА ЧАСУ

ОДРЖАВА
ЊА
14.12.11

СРПСКИ ЈЕЗИК
Народна приповетка:
Ветар и сунце

Примена лутака у настави

1.

Видео и звучни записи,
лутке,
презентација

Директорка,
психолог,
учитељице Аленка Орешчанин и
Гордана Стаменковић
Директорка,
психолог,
учитељице Олинка Мацановић и
Биљана Николић

СРПСКИ ЈЕЗИК
Лав Николајевич Толстој:
Два друга

Примена технике „Шест шешира“

Презентацијазвучни запис,
филмић, компјутерски
стрип

14.4.2014.

2.

ТЕМА

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ

ПРИСУТНИ НА ЧАСУ

Књижевност

Стрип, штап-лутке, сцена,
наставни листићи

ДАТУМ
ОДРЖАВА
ЊА
07.05.
2014.

ДАТУМ
ОДРЖАВА
ЊА
07.04.14

ПРИСУТНИ НА ЧАСУ

ДАТУМ
ОДРЖАВА
ЊА
Јун 2012.

ПРИСУТНИ НА ЧАСУ

Сања Кнежевић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Разредна настава
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
Књижевност ; Епика; Биберче
3.

Психолог, Олинка Мацановић,
Драгана Милићевић, Аленка
Орешчанин, Марија Станковић

Јелена Радоички
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Музичка култура
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

4.

Џез музика
( угледни час )

ТЕМА

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ

Музичко стилска раздобља

Аудио-визуелни

Милијана Граховац
Аленка Орешчанин
Слађана Путић
Драгана Милићевић

Милица Гамбер
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Ликовна култура
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
Орнамент

ТЕМА

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ

Орнамент

Презентација

5.
Корнелиа Барак Данилов
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Немачки језик
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
Kleider machen Leute.

ТЕМА
Одевни предмети

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ
Лутке,слике

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊА
03/30/12

ПРИСУТНИ НА ЧАСУ
Директорица школе, психолог

6.

Огледни час

школе, наставница енглеског
језила Добрила Савкић
Љубомир Костин

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Српски језик
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
Мала вила, народна
приповетка

ТЕМА
Приповетка

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ
Аудио-визуелни

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊА
04/18/13

ПРИСУТНИ НА ЧАСУ

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊА
МАРТ, 2011

ПРИСУТНИ НА ЧАСУ

АПРИЛ, 2013.

ДИРЕКТОР
ПЕДАГОГ

7.

Милијана Граховац Проле,
Драгана Атанасковић, Марија
Станковић, Мина Чанковић
Врбашки

МИЛА ВИШИЋ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
МАТЕМАТИКА
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТЕМА

8.

ЗИМА

ПОВЕЗИВАЊЕ ГРАДИВА

9.

УГЛЕДНИ ЧАС- ПРИМЕНА
ПРОПОРЦИЈА, СЕДМИ
РАЗРЕД

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И
ЊИХОВО ГРАФИЧКО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ
РАЧУНАРИ,
НАСТАВНИЛИСТИЋИ
ТАБЛА

Аленка Орешчанин
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
најављена посета координатора
Маје Оклопџије и извештај о
реализацији ДИЛС-пројекта
припрема за огледни час
фотографије са огледног часа
Годишњи извештај о раду школе
евалуациони листови наставника
са огледних часова
фотографије
Web sajt школе

15.11.
2011.

Вођење
излагање

11.

Огледни час:Примена
инклузивне наставе-Српски
језик -наставна јединица "Вук
и зец"-обрада- 1.разред

учитељи: Мирјана Којић,
Слађана Путић,
Гордана Станковић,
Сања Кнежевић,
вероучитељ Ненад Берић,
наставница музичког Јелена
Радоички, наставница
математике Мила Вишић
родитељ Надлачки Предраг

22.03.
2012.

вођење,
излагање

припрема
извештаји наставника о часу
Снимак
Записник са Већа

12.

Огледни час:Српски језик наставна јединица:Писање

директорка
психолог

29.10.

вођење,
излагање

припрема
извештаји наставника о часу

10.

Огледни час: Српски језик наставна јединица "Чардак ни
на небу ни на земљи"

Координатор ДИЛС пројектаМаја Оклопџија,
родитељ Надлачки Предраг

великог слова- "Другујемо са
реченицама"-утврђивањепримена дидактичког
сртедства-разредне гусенице1.разред

13.

„Векови су за намаПредмети из моје
прошлостиДокументарна емисија“Интегрисана наставаПрирода и друштвоСрпски језик-Од играчке
до рачунара-4.разред

учитељица Слађана Путић
Сања Кнежевић
Мирјана Којић

Ментор: Слађана Путић
Приправник: Душка
Атанасковић
Драгана Милићевић

ППТ
Записник са Већа

2009.

25.02.2014.

Извођач
часа

ППТ презентација
Припрема часа
Листић за евалуацију часа
Записник са састанка Већа
Решење о менторству

У петом разреду и из немачког језика (Корнелиа Барак Данилов – Kleider machen Leute) у шестом разреду.

Приоритет: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Задатак 3: Унапредити наставу израдом ИОП-а

Активности
Обука наставника
Предлог и доношење одлуке о
ученицима за које се пише ИОП
Израда ИОП-а
Рад по ИОП-у
Евалуација ИОП-а
Ревизија ИОП-а
Извештавање

Извршиоци
Стручни тим за
инклузију
Наставничко веће,
Педагошки
колегијум
ИОП тим

Време
реализације

показатељи

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуације

време
евалуације

август
септембар
септембар
током године
децембар

степен
напредовања
ученика

дечији
радови

ИОП тимови,
Стручни тим
за инклузију

периодично
током
године

јун

Носиоци активности су Стручни тим за инклузивно образовање и мали ИОП тимови

Активности у оквиру СТЗИО за школску 2011/2012. годину започете су у августу месецу 2011.године:
дана 30.08.2011.године одржан је састанак ИОП тима за ученика Д.Н. 2-2 одељења, када је договорено да
се са учеником ради по прилагођеном ИОП-у у месецу септембру и октобру школске 2011/2012.године за све
предмете.
Почетком октобра месеца психолог школе( координатор СТЗИО) истакла је свим наставницима
обавештење да на основу досадашњег поступка праћења и напредовања ученика од првог до осмог разреда дају
своја мишљења и предлоге о томе да ли има ученика који имају потешкоћа у праћењу и савладавању наставног
градива, да ли ученик не остварује очекиване исходе образовања и васпитања или су резултати које ученик
остварује значајно изнад нивоа општих и посебних стандарада. Своје предлоге су наставници требали да предају
психологу до 07.10.2011.године.Наставницима је образложено шта треба да стоји у предлогу, као и кораци који су
неопходни у процесу инклузије.
Дана 03.10.2011.године одржан састанак ИОП тима за ученика Д. Н.2-2 разреда.
Договорено je да ће се са учеником радити по прилагођеном ИОП-у за све
предмете до краја првог квартала школске 2011/2012.године. Од месеца новембра
2011.године за ученика је неопходно наставу организовати и реализовати по
измењеном ИОП-у за предмете: српски језик, математика, енглески језик и

физичко васпитање.
За остале предмете за ученика наставу планирати и реализовати по
прилагођеном ИОП-у.
Састанак СТЗИО одржан је 03.10.2011.године. Дневни ред састанка био је следећи:
-Подсећање на кораке који су важни у процесу инклузије, врсте ИОП-а
-Извештавање СТЗИО о одржаним састтанцима ИОП-тима за ученика Д.Н.
-Усвајање предлога да се са учеником Д.Н. ради по прилагођеном ИОП-у у септембру и октобру, а да се затим
ради по измењеном за предмете- српски језик, математика, енглески језик и физичко васпитање.
Овај предлог је усвојен од стране СТЗИО.
Дат је предлог ИОП -тима за Д.Н. да се укључи педагошки асистент.
Овај предлог усвојен је од стране СТЗИО.
Договорени су следећи кораци: да се сазове Педагошки колегијум, ради разматрања и усвајања ових
предлога
Да се затим , уколико Педагошки колегијум усвоји, обраћамо Интересорној комисији са свом
документацијом и тражимо педагошког асистента.
На седници Педагошког колегијума одржаној 10.10.2011.године усвојен је предлог СТЗИО за ангажовање
педагошког асистента у школи ( нисмо добили педагошког асистента у току ове школске године)
одржан састанак ИОП тима за Д.Н. ради праћења и евалуације ИОП-а. На овом састанку усвојен је
извештај о раду за месец септембар( 17.10.2011.године)
Психолог школе имала је састанак са учитељицама које имају ученике за које је потребна додатна подршка
у раду, 18.10.2011.године, ради договора о даљем раду са том децом( ученици за које је потребан
индивидуализован начин рада)
активности које су реализоване од стране психолога школе: евидентирање ученика којима је потребна
додатна подршка у образовању, упознавање са околностима у којима дете живи и саветодавни рад са
наставницима ; психолог је обавио тестирање ученика за које је уочено да постоји потреба за додатном подршком
(тест – Равен);
сарадња у утврђивању нивоа захтева за такве ученике у појединим наставним предметима; сарадња са различитим
институцијама због ученика чија природа проблема превазилази оквире школског бављења њиме – Центар за социјални рад
и Развојно саветовалиште ;праћење напредовања ученика у циљу евидентирања деце којима је потребна
подршка;прикупљање података о тим ученицима за потребе израде педагошких профила; попуњавање упитника о
инклузивном образовању за потребе истраживања“ Упитник за праћење система инклузивног образовања у Србији“;
попуњавање упитника за ученике VIII разреда за које се прилагођавају услови и садржаји завршног испита .

Саветодавни рад са родитељима
Учешће чланова СТЗИО на фокус групи 28.јуна 2012.године у ОШ „ Соња Маринковић“. У питању је
истраживање које спроводи ДИЛС пројекат Министарства просвете и науке у сардањи са Центром за образовне
политике из Београда , а у циљу планирања даљег стручног усаврашавања запослених у образовању. На фокус
групи учествовале су: Јелена Радоички, Слађана Путић, Аленка Орешчанин и Драгана Атанасковић.
Велики број састанака био је је неформалног карактера, а договори о раду са ученицима одвијали су се
према потребама
тренутно на нивоу наше школе постоји три израђена педагошка профила, два ученика раде по
индивидуализованом начину рада, за једног ученика израђен је ИОП ( измењени).

У току школске 2011/2012.године констатовано је да постоји потреба за израдом ИОП-а за још једног
ученика ,који је завршио први разред по индивидуализацији
У току тестирања првака психолог је уочио да ће бити потребан ИОП за једног ученика ( иницијална
процена је да је то неопходно на почетку првог разреда).
Може се очекивати да ће у наредној школској години бити израђено пет педагошких профила; 2 ученика која
ће радити по индивидуализацији ( 3. и 4. разред), 3 ученика која ће савладавати наставно градиво по ИОП- у( 1,2,
и 3. разред).
Активности у оквиру СТЗИО за школску 2012/2013. годину започете су у августу месецу 2012.године:


дана 28.08.2012. године одржан је први сатанак Стручног тима за инклузивно образовање . Дневни ред овог
састанка био је следећи:
 Избор координатора и заменика координатора тима
 Извештај тима за школску 2011/2012.годину који је поднела Драгана Атанасковић - координатор тима; извештај о
броју ученика који раде по ИОП-у као и о иницијалној процени психолога за прваке којима ће бити потребна
додатна подршка у раду.
 Упознавање са „ Стручним упутством о начину пружања додатне подршке“
 Израда и доношење оперативног плана СТЗИО за школску 2012/2013.годину
 Предлог тима да да се на седници Наставничког већа још једном образложе колегама разлике између
индивидуализације, прилагођеног и измењеног ИОП-а ( подсећање на основне кораке у инклузији).

Стручни сарадник и координатор тима тражила је од одељенских старешина и предметних наставника да
дају своја мишљења и предлоге о томе да ли има ученика који имају потешкоћа у праћењу и савладавању
наставног градива, до 05.10.2012.године како би се благовремено могао планирати даљи рад са ученицима којима
је подршка потребна

други сатанак СТЗИО одржан је 17.10.2012.године ради покретања права на ИОП за ученика

први састанак ИОП - тима одржан је 31.10.2012.године ради израде ИОП-а по прилагођеном програму за
ученика првог разреда

трећи сатанак СТЗИО одржан је 05.11.2012.године ради усвајања израђеног ИОП-а од 31.10.2012.године

На седници Педагошког колегијума 05.11.2012.године Драгана Атанасковић поднела је извештај о
активностима Тима за инклузивно образовање што је детаљно евидентирано у записницима са седнице
Педагошког колегијума и СТЗИО

29.11.2012.године одржан је четврти састанак СТЗИО – покретање предлога за утврђивање права на ИОП

На седници Савета родитеља одржаној 22 11.2012.године Драгана Атанасковић -координатор тима
информисала је родитеље о програму рада СТЗИО

Други састанак ИОП- тима за ученика првог разреда одржан је 17.12.2013.године ради вредновања и
евалуације ИОП-а

На седници Педагошког колегијума која је одржана 21.01.2013.године координатор тима презентовала је
члановима евалуацију ИОП-а и Педагошки колегијум усвојио је једногласно извештај о реализацији

Први састанак ИОП-тима за ученика трећег разреда одржан је 21.01.2013.године када је израђен ИОП по
прилагођеном програму за ученика за приод од три месеца

Усвајање израђеног ИОП-а од 21.01.2013. године - на петом сатанку СТЗИО који је одржан
06.02.2013.године. ИОП који је усвојен од стране тима усвојен је и на Педагошком колегијуму дана 06.02.2013.
године.

Други састанак ИОП-тима за ученика трећег разреда одржан је 07.02.2013. ради измена у ИОП-у , а по
препоруци Педагошког колегијума.

25.фебруара 2013.одржан је шести састанак СТЗИО ради покретања предлога за утврђивање права на
ИОП за још два ученика

27.03.2013.године одржан седми састанак ради покретања права на ИОП за ученика
О раду Стручног тима за инклузивно образовање вођена је детаљна евиденција и записници са састанака.
Укупно одржаних састанака СТЗИО је седам , а ИОП-тимови су се састали формално 4 пута.
Координатор тима је у току рада остварила сарадњу са развојним саветовалиштем, са стручњацима из дечије
болнице, са интерресорном комисијом и просветним саветником.
Поред израђених ИОП-а ( укупно три на нивоу школе), постоје израђени педагошки профили за ученике на
основу који су затим израђене мере индивидуализације и прилагођавања. Број израђених педагошких профила на
нивоу школе је 9.
Као најважније, истакла бих то да ученици који раде по индивидуализацији и израђеним ИОП-има показују
напредак у савладавању градива и мотивацију за даљи рад.


Активности у оквиру СТЗИО за школску 2013/2014. годину започете су у августу месецу 2013.године:
дана 27.08.2013. године одржан је први састанак Стручног тима за инклузивно образовање . Дневни ред овог
састанка био је следећи:
Избор председника и заменика председника тима
Анализа извештаја тима за школску 2012/2013.годину и анализа стања на нивоу школе
Израда и доношење плана тима за школску 2013/2014.годину
Реализоване су све предвиђене активности за овај састанак.
други састанак СТЗИО одржан је 19.09.2013.године ради договора о предстојећим активностима, а у складу са
планом тима, ради информисања тима од стране председника тима о покретању иницијативе за остваривањем
сарадње са Новосадским хуманитарним центом. На овом састанку тим је идентификовао ученике за које се ради
индивидуализација, ИОП-1 и ИОП-2.
01.октобра 2013.године одржана су 2 састанка ИОП-тимова, за два ученика , а ради израде ИОП-а за ове ученике
02.октобра одржани су састанци ИОП-тимова за три ученика четвртог разреда, а ради израде и доношења ИОП-а
за ове ученике.
У месецу децембру одржан састанак ИОП-тима ради евалуације и вредновања ИОП-а за једног ученика.
У нашој школи одржан је 31.марта 2014.године Пети регионални састанак и трибина Мреже подршке инклузивном
образовању. Тема 5. Регионалног састанка била је „ Вршњачка подршка – најважнија карика у процесу
инклузивног образовања“.
11.априла 2014.године одржана је Смотра луткарства у нашој школи
Одржан састанак СТЗИО 05.05.2014.године , ради доношења акционог плана за планирање,организовање и
спровођење пробног завршног испита за ученика осмог разреда
састанак СТЗИО 06.06.2014.године – Доношење акционог плана за планирање, организовање и спровођење
завршног испита за ученика осмог разреда
Председник тима је у току рада остварила сарадњу са развојним саветовалиштем, са интерресорном комисијом,
просветним саветником, са стручњацима из школе „ др. Милан Петровић“, школском управом,са родитељима
ученика.
Председник тима редовно је извештавала Педагошки колегијум о активностима тима и слала редовно евиденцију
о ученицима за које се раде прилагођавања школској управи
У школској 2013/2014. години број ученика за које се радило прилагођавање на нивоу школе је 16. Од тога 10
ученика радило је по индивидуализацији, а 6 ученика радило је по ИОП-у. По прилагођеном ИОП-у (ИОП-1)
радило је и савладавало наставни план и програм 4 ученика , а два ученика по измењеном ИОП-у (ИОП-2).
О раду Стручног тима за инклузивно образовање вођена је детаљна евиденција и записници са састанака.

31. марта 2014. године у ОШ "Марија Трандафил" у Ветернику, с почетком у 12,30 часова одржан је Пети
регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању за ШУ Нови Сад. Тема састанка је "Вршњачка
подршка - најважнија карика у процесу инклузивног образовања", а циљ састанка – трибине је промовисање
примера добре праксе ИЗ УГЛА ВРШЊАЧКЕ ПОДРШКЕ деци са сметњама у развоју, у редовном образовном
систему.
Успешне примере из своје праксе ће представљати наставници и ученици основних и средњих школа са подручја
ШУ Нови Сад:
ОШ “Марија Трандафил”, Ветерник
ОШ “Соња Маринковић”, Нови Сад
Основна музичка школа “Исидор Бајић”, Нови Сад
ОШ “Коста Трифковић”, Нови Сад
ОШ “Десанка Максимовић”, Бачка Паланка
Гимназија “Светозар Марковић”, Нови Сад
Средња медицинска школа “7. Април”, Нови Сад
На тему вршњачке подршке говориће и Тамара Боровица, професорка са филозофског факултета Нови Сад и
Соња Миладиновић просветна саветница из школске управе Нови Сад.Овај догађају који је од великог значаја
како за локалну, тако и за ширу друштвену заједницу.

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Задатак 4: Организовање помоћи деци са слабијим постигнућима
Активности
Избор координатора
Евидентирање деце са
слабијим постигнућима из 5.
разреда
Одређивање ученике
помагаче из 7. разреда
Додела старијег друга
млађем
Менторски рад са ученицима
Рад старијих ученика са
млађима
Извештавање

Извршиоци

Од.старешина,
психолог и
педагог

Време
реализације

време
евалуације

октобар 2012.
напредовање
ученика и
задовољство
ученика

Координатор
Ученици

показатељи

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуације
разговор са
ученицима,
извештај,
педагошка
документација

координатор,
стручни
сарадници

2. и 4.
класификациони
период

октобар/новембар
фебруар/март

Извештај о реализацији задатка:
Како је формиран Медијаторски тим?
Наставница биологије, Биљана Јеличић, као координатор Тима за борбу против насиља и стручни сарадник школе,
дошле су на идеју да формирају медијаторски тим. На састанку 18.10.2011. године договорени су даљи кораци.
Наредни корак био је састанак Тима за борбу против насиља, на овом састанку реализовано је следеће:


























Предложени су чланови медијаторског тима, а предлог изложен на видном месту у зборници како би предложене
колеге имале могућност да дају своју сагласност.
Прегледан је приручник о медијацији који постоји у зборници, у електронској форми.
Одређен је термин за први састанак медијаторског тима – 08.11.2011. године.Након изјашњавања колега који желе да
буду у тиму, Биљана Јеличић и стручни сарадник школе састале су се 04.11.2011.године, сачиниле списак чланова
медијаторског тима и тим је формиран
Медијаторски тим је формиран 04.11.2011.године.
Први састанак тима одржан је 08.11.2011. године, на овом сатанку израђен је план акције медијаторског тима, и
изабран је план реализације семинара са ученицима.
Све активности тима прате план акције који је донет.
ИНФОРМИСАЊЕ КОЛЕКТИВА, СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ, РОДИТЕЉА
О раду тима информисан је Педагошки колегијум (09.11.2011. године), добијена је сагласност за реализацију семинара
са ученицима.
Стручни сарадник, информисала је и презентовала медијацију на седници Савета родитеља, дана 29.11.2011. године.
Савет родитеља дао је једногласно подршку овим активностима.
На седници Школског одбора Драгана Атанасковић информисала је чланове о активностима медијаторског тима,
добијена је максимална подршка и упућене су похвале од стране Школског одбора (13.12.2011. године).
Информисан је наш водитељ семинара - Верица Грбић.
АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМА
Припрема материјала за реализацију семинара (приручник за водитеље, приручник за сваког ученика).
Реализовани су часови (ЧОС) на којима је психолог школе презентовала медијацију ученицима, на основу процедуре
и критеријума избора ученика - на часовима су изабрани ученици медијатори. Изабрано је по 4 ученика из сваког одељења од
5-8 разреда и формирана је група од 24 ученика.
Ови часови реализовани су у новембру месецу, почев од 21.11.2011. године.
Семинар са ученицима почео је 05.12.2011. године, одржава се сваког радног дана након шестог часа. Водитељи
семинара су чланови тима, тако што се смењују у зависности од својих осталих обавеза. Понекад је присутно два, а понекад
један водитељ.
Ученици су изузетно прихватили семинар. У почетку су били сви редовни, а сада се група мало осула због осталих
активности које имају (додатна настава, припреме за такмичења и слично).
Семинар је трајао 12 дана, са завршетком 22.12.2011. године.
Сведочанства су израђена и додељена ученицима који су завршили обуку и стекли звање вршњачног медијатора,
укупно 16 ученика.
У холу школе изложене су фотографије са семинара.
У току другог полугодишта ученици су погледали филм о медијацији.
АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЛЕДЕ
Примена стечених знања ученика медијатора.
Праћење примене принципа вршњачке медијације у школи.
Сагледавање постигнућа кроз продукте рада.
Уређење кутка за медијацију у школи.
Повезивање са медијаторски тимовима из других школа.

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подизање квалитета наставе кроз просторно уређење
Задатак 1: Уређење и одржавање мултимедијалне учионице
Активности
Употпуњавање садржаја
мултимедијалне учионице
Одржавање постојеће опреме
Дефинисање јасних правила
Вођење евиденције о коришћењу

Извршиоци

Време
реализације

показатељи

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуације

време
евалуације

Управа школе
Стручно лице ван
школе
Педагошки
колегијум
Сви који улазе,
директор

стална
књига
током школске функционалност евиденције,
2011/2012.год.
учионице,
извештај
стање постојеће стручног лица
опреме

директор

током
школске
године

Учествовали на конкурсу „Дигитална Школа“

Уређен и опремљен дигитални кабинет.
Договорено да се дигитални кабинет користи за потрене Фото секције и Новинарске секције.
РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подизање квалитета наставе кроз просторно уређење
Задатак 2: Изградња учионице на отвореном

Активности
Детаљан план о уређењу „Отворене
учионице“- израда пројекта
Доношење одлуке о покретању
поступка јавне набавке
Оглашавање јавне набавке у
медијима
Избор најприхватљивијих понуда
Извођење радова

Извршиоци
Директор,
Школски одбор
Комисија за јавне
набавке
Секретар,
комисија за јавне
набавке
Комисија за јавне
набавке
Изабране фирме

Време
реализације

показатељи

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуације

време
евалуације

Јануар 2014.
Јануар 2014.
Јануар 2014
Фебруар 2014.
Март/април
2014.

Развојни циљ није остварен због недостатка финансијских средстава.
Урађен идејни пројекат.

Број
изведених
радова
Успешност
изведених
радова

Извештаји,
посматрање,
временски
рокови

Директор

Након
реализације

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3: Подизање квалитета наставе кроз стручно усавршавање наставника
Задатак 1: Реализовање угледних часова
Активности

Извршиоци

Избор наставника и учитеља који ће Наставничко веће
држати угледне часове
Распоред угледних часова током Педагог
школске године у предметној и
разредној настави
Припрема угледних часова
Наставници
разредне и
предметне наставе
Позивање на угледне часове
Педагог
Реализација угледних часова
Наставници
Размена искуства са угледних Наставници
часова

Време
реализације
Септембар
2011.
Септембар
2011.

показатељи

Број угледних
часова

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуације

Извештаји

Стручна већа

време
евалуације

Током
године

Према
распореду
Пред час
Током године
Након
реализације

Сања Кнежевић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Разредна настава
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
Трчање на разне начине
1.

ТЕМА

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ

Физичко
васпитање

ДАТУМ
ПРИСУТНИ НА ЧАСУ
ОДРЖАВАЊА
Септембар
Психолог
2010.
директор,Мирјана Којић,

БИЉАНА ЈЕЛИЧИЋ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
БИОЛОГИЈА
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
4.

ЗАГАЂИВАЊЕ ВАЗДУХАОГЛЕДНИ ЧАС

ТЕМА
ЗАГАЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ
ДОДАТНИ НАСТАВНИ
МАТЕРИЈАЛ, ХАМЕР,
ФЛОМАСТЕРИ,

ДАТУМ
ПРИСУТНИ НА ЧАСУ
ОДРЖАВАЊА
05.12.
ПСИХОЛОГ
2013.
ЈОВАНА ИЛИЋ
ВИШЊА АКЦЕТА

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

НАСТВНИ ЛИСТИЋИ
ЗА
САМОЕВАЛУАЦИЈУ

БИЉАНА ГРБОВИЋ
ЈАДРАНКА
ГЛАМОЧИЋ
НЕВЕНКА ИГЊАТИЋ

Јелена Радоички
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Музичка култура
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

4.

“ Влтава „ Беджих Сметана
( огледни час )

ТЕМА

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ

Упознајемо нова
дела и
композиторе

Наставни листићи, цртеж,
аудио це-де

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊ
А
14.03.12

ПРИСУТНИ НА ЧАСУ
Милијана Граховац
Јелена Трбош

Милица Гамбер
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Ликовна култура
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТЕМА

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ

Лумино објекти

Позориште сенки

Презентација,фолије у боји

Облик,вајање

Облик поврћа

1.

3.

ДАТУМ
ПРИСУТНИ НА ЧАСУ
ОДРЖАВАЊ
А
01.05.13
Драгана Атанасковић психолог школе,Марија
Радић-наставин физике и
Корнелиа барак- Данилов
Милијана Граховацпроле- директор школе,
Драгана Атанасковићпсихолог

Биљана Грбовић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Разредна настава
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

1.

Стања воде
Обрада

ТЕМА
Вода

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА
ЧАСУ
Експерименти,
наставни листићи, игра

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊА

ПРИСУТНИ НА
ЧАСУ

11/08/12

Директорица
Милијана Граховац

Назив и изглед краја
Утврђивање

Мој крај

Проле,
психолог Драгана
Атанасковић,
учитељица Марија
Станковић
Директорица
Милијана Граховац
Проле,
психолог Драгана
Атанасковић,
учитељица Марија
Станковић

Истраживачки рад
ученика

04.10.2о13.

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА
ЧАСУ
Читанка, музичка
линија, фотографије,
кошуља змије

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊА

Читанка, свеска,
народне радиности,
старе фотографије

05/16/12

2.

Зорана Вујчић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Српски језик
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
Поље, Јован Дучић

ТЕМА
Опис природе

1.
Кујунџија и хитрипреља

Посленичке песме

2.

ПРИСУТНИ НА
ЧАСУ

03/06/12
Корнелиа Барак
Данилов, Добрила
Костин
Драгана
Атанацковић,
Милица Гамбер

Joвана Илић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Српски језик
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

1.

2.

ТЕМА

Књижевност: Мостови, Иво
Андрић

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ
ПП презентација,
листићи

ДАТУМ
ПРИСУТНИ НА ЧАСУ
ОДРЖАВАЊА
15.04.13
Јелена Радоички,
Јадранка Гламочић

Граматика: Променљиве речи

ПП презентација

06/04/14

Директорка школе Милијана Граховац
Проле, психолог –

Драгана Атансковић,
Вишња Ацкета, Јадранка
Гламочић, Милица
Гамбер, Марина Бјеловац
Љубомир Костин
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Српски језик
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТЕМА

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ

Иво Андрић „Мостови“

Епика-приповетка

ПП презентација,
наставни листићи

Хенрик Сјенкевич, “Кроз пустињу
и прашуму“

Књижевно-научне
врсте

Бранко Ћопић „Поход на месец“

Приповетка

1.

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊ
А
03/01/12

ПРИСУТНИ НА ЧАСУ

Наставни листићи, аудиовизуелни

06/10/13

Милијана Граховац
Проле, Драгана
Атанасковић

Читанка

11/14/13

Милијана Граховац
Проле, Драгана
Атанасковић

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ
Струњаче, лопте, клупе,
шведски сандук,
паралелни разбој, греда,
обручи....

ДАТУМ
ПРИСУТНИ НА ЧАСУ
ОДРЖАВАЊА
Јована Илић, Јеличић
04/25/14
Биљана, Радин Татјана,
Вишња Ацкета, Вера ,
Богдан Горан (асистент
на часу)

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ
Припремљена храна од

ДАТУМ
ПРИСУТНИ НА ЧАСУ
ОДРЖАВАЊА
21.О5.2О14.
Директор, педагог,

3.
4.

Милијана Граховац
Проле, Драгана
Атанасковић

Милош Рајичић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Физичко вапитање
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Полигон спретности и вештина

ТЕМА

Гимнастика

1.

Марија Станковић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Учитељица
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
Народна традиција

ТЕМА
Улични продавци

1.
Свет око нас

хране

свих занатлија

Годишња доба

Дрво са четири годишња
доба

Април 2О13.

Директор, педагог,
колеге из школе

ТЕМА

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ

ПРИСУТНИ НА ЧАСУ

МНОЖЕЊЕ И
ДЕЉЕЊЕ
ЦЕЛИХ
БРОЈЕВА
ПОВЕЗИВАЊЕ
ГРАДИВА

ТАБЛА, НАСТАВНИ
ЛИСТИЋИ

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊ
А
МАРТ, 2012.

2.

колеге

МИЛА ВИШИЋ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
МАТЕМАТИКА
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

2

УГЛЕДНИ ЧАС - ПРОЦЕНТИ,
ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЦИ

4.

ИНТЕГРИСАНИ ДАН –
ФУНКЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ,
ПРИМЕНА ПРОПОРЦИЈА
(СЕДМИ РАЗРЕД)
Угледни час

4.

РАЧУНАРИ,
НАСТАВНИЛИСТИЋИ

Четвороугао

Табла, папирни модели
четвороуглова, табела
са потребним подацима
Јадранка Гламочић

ДИРЕКТОР
ПЕДАГОГ

МАРТ, 2013.

10. 3. 2014.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Информатика и рачунарство
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

1.

Систематизација градива,
двочас

ТЕМА
Систематизација
градива из предмета
природних наука, за
5. разред

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ ДАТУМ
КОРИШЋЕН НА
ОДРЖАВАЊА
ЧАСУ
Презентација, припрема април-мај 2013.
за час

ПРИСУТНИ НА
ЧАСУ
Директор, психолог,
наставници
предмета природних
наука:Јеличић
Биљана, Радин
Татјана, Ацкета
Вишња, Вишић
Мила, Гламочић
Јадранка, Радић
Марија

Систематизација градива,
двочас

Систематизација
градива из предмета
природних наука, за
6. разред

Презентација, припрема мај 2013.
за час

3.

Систематизација градива,
двочас

Систематизација
градива из предмета
природних наука, за
7. разред

Презентација, припрема 26.04.2013.
за час

4.

Систематизација градива,
двочас

Систематизација
градива из предмета
природних наука, за
6. разред

Презентација, припрема 15.05.2014.
за час

Систематизација градива,
двочас

Систематизација
градива из предмета
природних наука, за
7. разред

Презентација, припрема 20.05.2014.
за час

2.

5.

Директор, психолог,
наставници
предмета природних
наука:Јеличић
Биљана, Радин
Татјана, Ацкета
Вишња, Вишић
Мила, Гламочић
Јадранка, Радић
Марија
Директор, психолог,
наставници
предмета природних
наука:Јеличић
Биљана, Радин
Татјана, Ацкета
Вишња, Вишић
Мила, Гламочић
Јадранка, Радић
Марија
Директор, психолог,
Сешић Павле,
Гамбер Милица,
Грбовић Биљана,
Кнежевић Сања ,
наставници
предмета природних
наука:Јеличић
Биљана, Радин
Татјана, Ацкета
Вишња, Вишић
Мила, Гламочић
Јадранка, Игњатић
Невенка
Станковић Марија,
Богдан Горан,
наставници
предмета природних
наука:Јеличић

6.

Систематизација градива, један час

Систематизација
градива из
Информатике и
рачунарства за 5.
разред

Биљана, Радин
Татјана, Ацкета
Вишња, Вишић
Мила, Гламочић
Јадранка, Игњатић
Невенка
Директор, Сешић
Павле, Путић
Слађана,
Милићевић
Драгана, Гламочић
Јадранка,

Презентација, припрема 23.05.2014.
за час

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА Павле Сешић
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ Техничко и информатичко образовање
БР.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА
ЧАСУ
Рачунар, уџбеник,
свеска

ТЕМА

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊА

1.

Програм за обраду текста

2.

Израда макете саобраћајног објекта

Конструкторско
моделовање

Рачунар, уџбеник,
свеска

17.04.2012.

3.

Израда макете саобраћајног објекта

Конструкторско
моделовање

Рачунар, уџбеник,
свеска

19.04.2013.

29.04.2010.

ПРИСУТНИ НА
ЧАСУ
Милијана
Граховац-Проле,
Драгана
Атанасковић
Милијана
Граховац-Проле,
Драгана
Атанасковић
Милијана
Граховац-Проле,
Драгана
Атанасковић

Аленка Орешчанин
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Разредна настава
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

1.

„Вејавица“-Музичка култура3.разред

ТЕМА
Обрада песме

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕН НА ЧАСУ
ППТ презентација
Припрема часа
Листић за евалуацију часа

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊ
А
19.01.2013.

ПРИСУТНИ НА ЧАСУ
Слађана Путић
Приправник: Драгана
Милићевић

Приправник: Душка
Атанасковић
Лектира

Огледни час: Српски језик -наставна
јединица "Чардак ни на небу ни на земљи"

ППТ презентација

Обрада драмског
текста

15.11.
2011.

Припрема часа

Огледни час:Примена инклузивне наставеСрпски језик -наставна јединица "Вук и
зец"-обрада- 1.разред

22.03.
2012.

Координатор ДИЛС пројектаМаја Оклопџија,
родитељ Надлачки Предраг
учитељи: Мирјана Којић,
Слађана Путић,
Гордана Станковић,
Сања Кнежевић,
вероучитељ Ненад Берић,
наставница музичког Јелена
Радоички, наставница
математике Мила Вишић
родитељ Надлачки Предраг

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3: Подизање квалитета наставе кроз стручно усавршавање наставника
Задатак 2: Семинар за наставнике „Вршњачка медијација“
Активности
Извршиоци
Време
реализације
Контактирати
едукаторе
и
информисати се о садржају
семинара
Обезбеђивање
финансијских
средстава
Уговарање
термина
са
реализаторима
Обавештавање запослених
Реализација семинара
Примена стечених знања

Педагог, психолог
Директор школе

Септембар
2011.

Новембар
2011.
Директор, стручна Октобар 2011.
служба
Стручна служба
Пре семинара
Едукатори
Октобар 2011.
Полазници
Након
семинара
реализације

показатељи

Реализован
семинар, број
полазника
семинара,
примена
знања

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуације
Евиденција,
извештавање
о примени

Стручни актив
за развој
школског
програма

време
евалуације
Након
семинара

25.,26.и27.08.2011. у просторијама школе је одржан тродневни семинар „Оснаживање младих кроз вршњачку медијацију“
(семинар рбр.560 из Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску
2010/11.годину).
-семинару је присуствовало 25 наставника, стручни сарадник и директор
-током семинара је сва три дана обезбеђено освежење и храна за учеснике
-сви учесници су добили писани материјал који ће уупотребљавати на часовима
Формиран је Медијаторски тим

-направљен је план за формирање Тима за вршњачку медијацију и формиран је Вршњачки тим.
- Медијаторски Тим је одржао интерни семинар за ученике и по окончању семинара ученицима који су прошли обуку поделио сертификате
РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3: Подизање квалитета наставе кроз стручно усавршавање наставника
Задатак 3: Семинар за наставнике „Драмско васпитање“
Активности
Контактирати
едукаторе
и
информисати се о садржају
семинара
Обезбеђивање
финансијских
средстава
Уговарање
термина
са
реализаторима
Обавештавање запослених
Реализација семинара
Примена стечених знања

Извршиоци
Педагог, психолог
Директор школе

Време
реализације

показатељи

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуације

време
евалуације

Август
2011.

Септембар
2011.
Директор, стручна Септембар
служба
2011.
Стручна служба
Пре семинара
Едукатори
Новембар
2011.
Полазници
Након
семинара
реализације

Реализован
семинар, број
полазника
семинара,
примена
знања

Евиденција,
извештавање
о примени

Стручни актив
за развој
школског
програма

Након
семинара

22. И 23.10. у просторијама школе одржан је дводневни сенинар -Драмско васпитање (семинар рбр.324 из Каталога програма сталног
стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора школа за школску 20010/11. годину) аутор- Завод за
културу Војводине, Нови Сад
-10 наставника (3 учитеља, 2 наставника српског језика, 2 наставника страних језика, наставница ликовне и музичке културе и психолог
школе прошли су обуку
-За учеснике семинара и едукаторе било је обезбеђено освежење и храна
-Семинар се одржавао кроз практичне радионице
-Направљен је план одржавања огледних часова са применом драмског метода и укључивањем деце из осетљивих група
Одржано је 5 огледних часова:
15.11.2011. Српски језик, учитељица Сања Кнежевић, наставна јединица"пепељуга међу четвртацима". Час је одржан у 4. разреду. Часу је
присуствовало 6 наставника.
14.12. 2011. Српски језик, учитељица Слађана Путић, наставна јединица "Ветар и сунце". Час је одржан у 3.разреду. Часу је присуствовало
6 наставника и директорка.
21.02.2012. Ликовна култура, наставница Милица Гамбер, наставна јединица "Визуелно споразумевање". Час је одржан у 5. разреду. Часу
је присуствовало 3 наставника.

20.03.2012. Енглески језик, наставница Добрила Савкић, наставна јединица "Chat shows and Interviews" у петом разреду. Часу
присуствовало 5 наставаника и директорка.
22.03.2012. Српски језик, учитељица Аленка Орешчанин, наставна јединица "Вук и зец". Час је одржан у 2.разреду. Часу је присуствовало 7
наставника.
Одржано је 5 састанака стручних већа на којима су одабрани наставници који ће одржати огледне часове и на којима су разматрани
примери добре праксе
На нивоу овог циља постигли смо:
- 5 наставника се активно баве радом у Медијаторском тиму
-добијени материјал наставници користе у раду од почетка школске године
-уочавање деце која су сколона конфликтима
- научили начине превазилажења конфликта
- укључивање деце из осетљивих група и њихових родитеља у рад школе
- смањење конфликтних ситуација
- у октобру је формиран Вршњачки медијаторски тим
-у припреми је анкетирање наставника и ученика о броју и врстама конфликата у школи
-Успешне угледне часове наставника

НАГРАЂЕНИ И ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ ОШ ,,МАРИЈА ТРАНДАФИЛ,, ИЗ ВЕТЕРНИКА У ПЕРИОДУ ОД ШКОЛСКЕ 2009/2010. ДО
2013/2014.
ШКОЛСКА 2009/2010.
1. Слађана Попадић, 6. разред,општинско такмичење из математике , шесто место;
2. Наташа Пејић, 6. разред, општинско такмичење из матаматике , треће место;
3. Дуња Перковић ,5. разред, техничко и информатичко образовање ,општинско такмичење треће место;
4. Слађана Попадић , 6. разред, техничко и информатичко образовање, општинско такмичење прво место и регионално трће место;
5. Марко Блажић , 5. разред , српски језик, општинско такмичење;
6. Попов Ђорђе , 5. разред, српски језик , општинско такмичење;
7. Невена Арсић , 4. разред , конкурс Црвеног крста, друго место на ликовно-литерарном конкурсу ,,Моји баба и деда,, ;
8. Наташа Јанковић , конкурс Црвеног крста, друго место на ликовно-литерарном конкурсу ,,Моји баба и деда,, ;
9. Нађа Бардак , луткарска представа;
10. Бојана Шкондра, луткарска представа;
11. Јованчевић Милица , 5. разред , конкурс Црвеног крста, међу 18 најуспешнијих радова на територији Новог Сада, добитници
признања Црвеног крста;
12. Мозетић Денис , 6. разред , конкурс Црвеног крста, међу 18 најуспешнијих радова на територији Новог Сада, добитници признања
Црвеног крста;
13. Радић Дејан , 7. разред, конкурс Црвеног крста, међу 18 најуспешнијих радова на територији Новог Сада, добитници признања
Црвеног крста ;
14. Лука Богојевић ,члан екипе подмлатка Црвеног крста ,прво место на градском такмичењу у пружању прве помоћи у ОШ ,,Васа
Стајић,, ;
15. Лука Бојовић , прво место на покрајинском такмичењу на Летенци и пласман на државно; такмичење у пружању прве помоћи
Црвеног крста;
16. Зелен Зорица , 7. разред , општинско такмичење из српског језика;
17. Старчевић Горана, 7. разред , општинско такмичење из српског језика;
18. Радосављевић Теодора ,6. разред , општинско такмичење из српског језика;
19. Пејић Наташа, 6. разред , општинско такмичење из српског језика;
20. Ања Ковачевић , 4. разред, општиснко такмичење из математике ;

21. Лука Богојевић ,7. разред, општинско такмичење из физике;
22. Ненад Велемир, 7. разред, општинско такмичење из физике;
23. Јована Шикања ,6. разред, општинско такмичење из историје;
24. Сања Бањац, 6. разред, општинско такмичење из историје;
25. Мила Барјактаревић ,7. разред, општинско такмичење из историје;
26. Теодора Ковић , 7. разред, две награде за литерарне радове на конкурсима ,,Научимо о HIV/ AIDS-u ,,СВетосавље и наше доба,,
27. Ненад Велемир , 8. разред, прво место у пружању прве помоћи.
ШКОЛСКА 2010/2011.
1. Лука Богојевић и Ненад Велемир , прво место на такмичењу у пружању прве помоћи у нашој школи;
2. Лука Богојевић , треће место на државном такмичењу у организацији Црвеног крста;
3. Наташа Јанковић ,треће место, на конкурсу Црвеног крста ,, Моји баба и деда,, ;
4. 4. Теодора Ковић , 7. разред, друго место на конкурсу Црвеног крста ,
5. такмичење:,, Научимо о AIDS-u ,, ;
6. Теодора Ковић , 7. разред, литерарни рад на тему : ,,Господ је светлост живота мога,, на 19. конкурсу ,,Светосавље и наше доба,,
у организацији
7. Кола српских сестара и Епархије бачке;
8. 6.Невена Арсић, техничко и информатичко образовање ,друго место општинскотакмичење;
9. 7.Јована Шикања , техничко и информатичко образовање ,треће место

општинско такмичење;

10. Невена Арсић , српски језик,окружно такмичење,друго место; општинско, прво место;
11. Сања Милић , 8. разред, географија,општинско такмичење;
12. Мила Барјактаревић , 7. разред, , географија,општинско такмичење;
13. Попадић Слађана, 7. разред, биологија ,општинско такмичење;
14. Баврлић Душан, 7. разред, биологија ,општинско такмичење;
15. Пејић Наташа, ,математика,општинско такмичење;
16. Александра Милчовски, енглески језик, општинско такмичење;

17. Горана Старчевић, енглески језик, општинско такмичење;
18. Пејић Наташа, физика, општинско такмичење;
19. Шикања Јована, физика, општинско такмичење;
20. Мићуновић Милијана, физика, општинско такмичење;
21. Марко Тодоривић, 3. разред, математика,општинско такмичење,друго место;
22. Ана Петрушић, 3. разред, математика,општинско такмичење;
23. Милан Ђурић , 3. разред, математика,општинско такмичење;
24. Марко Шикања , , 3. разред, математика,општинско такмичење;
25. Милица Тадић, 4. разред, математика,општинско такимчење;
26. Марко Новаковић, 4. разред, математика,општинско такимчење;
27. 25.Станислава Миличевић , 4. разред, математика,општинско такимчење;
28. 26.Станислава Миличевић , 4. разред, ликовно –литерарни конкурс Црвеног крста,, Крв живот значи,, ;
29. Теодора Ковић ,7. разред, ликовно –литерарни конкурс Црвеног крста,, Крв живот значи,, .
ШКОЛСКА 2011/2012.
1. Илија Вуковић,Ања Ковачевић и Невена Арсић ,6. разред ,друго место на окружном такмичењу из српског језика;
2. Марко Блажић, 7. разред , треће место на општинском такмичењу из хемије;
3. Ана Петрушић ,4. разред, прво место на општинском такмичењу из математике и пласирала се те године и на окружно,друго
место;
4.

Данка Максимовћ, 8. разред, прво место на општинском и друго место на окружном такмичењу из историје и пласирала се на
републичко такмичење,четврто место;

5. Бојан Ивановић, треће место на окружном такмичењу на 100 метара спринт,атлетика;
6. Ања Ковачевић и Илија Вуковић , треће место, општинско такмичење, српски језик;
7. Еколошки квиз ,пласман у полуфинале;
8. Марко Блажић, 8. разред, хемија,треће место;
9. Данка Максимовић ,8. разред, историја, регионално такмичење;

10. Ана Петрушић, 4. разред, прво место, општинско такмичење из математике;
11. Мајкић Наташа, 5. разред, општинско такмичење из математике;
12. Радосављевић Теодора, 8. разред, енглески језик, општинско такмичење;
13. Бањац Сања, 8. разред, енглески језик, општинско такмичење;
14. Попадић Слађана, 8. разред, енглески језик, општинско такмичење;
15. Пејић Наташа, 8. разред, хемија,прво место на школском такмичењу;
16. Попадић Слађана ,8. разред, хемија, друго место на школском такмичењу;
17. Шикања Јована, 8. разред, хемија, треће место на школском такмичењу;
18. Маја Шаркановић, 7. разред,биологија, општинско такмичење ,треће место;
19. Милица Плавшић, 7. разред,биологија, општинско такмичење ,треће место;
20. Мајкић Наташа, 5. разред, техничко и информатичко образовање, ,,Шта знаш о саобраћају? ,, , прво место;
21. Тривуновић Јасна, 5. разред, техничко и информатичко образовање, ,,Шта знаш о саобраћају? ,, , друго место;
22. Барјактаревић Саво, 5. разред, техничко и информатичко образовање, ,,Шта знаш о саобраћају? ,, , прво место;
23. Радман Милена , 8. разред; техничко и информатичко образовање, ,,Шта знаш о саобраћају? ,, , прво место;
24. Попадић Слађана, 8. разред, техничко и информатичко образовање, ,,Шта знаш о саобраћају? ,, , друго место.
ШКОЛСКА 2012/2013.
1. Морача Катарина и Јелена ,5. разред,биологија ,окружно такмичење,друго место;
2. Мајкић Наташа, 6. разред, биологија, окружно такмичење,треће место;
3. Арсић Невена, 7. разред, биологија, окружно такмичење, друго место;
4. Антонић Драгана, 6. разред, биологија, окружно такмичење, треће место;
5. Тадић Милица , 6. разред, биологија,окружно такмичење,треће место;
6. Мајкић Сњежана ,5. разред, биологија,општинско такмичење, треће место;
7. Мајкић Наташа, 6. разред.биологија, општинско такмичење, друго место;
8. Антонић Драгана , 6. разред,биологија, општинско такмичење, друго место;
9. Тадић Милица , 6. разред,биологија, општинско такмичење, друго место;

10. Арсић Невена, 7. разред, биологија, општинско такмичење, друго место;
11. Арсић Невена, 7. разред, хемија, општинско такмичење, друго место;
12. Ања Ковачевић, 7. разред, хемија, општинско такмичење, треће место;
13. Арсић Невена, 7. разред, хемија, окружно такмичење, друго место;
14. Ања Ковачевић, 7. разред, хемија, окружно такмичење, треће место;
15. Марко Тодоровић, 5. разред, матемтика, општинско такмичење,треће место;
16. Марко Тодоровић, 5. разред, матемтика, окружно такмичење,прво место;
17. Марко Тодоровић, 5. разред, матемтика, такмичење,, Кенгур без граница,, друго место;
18. Ана Петрушић, 5. разред, матемтика, такмичење,, Кенгур без граница,, треће место;
19. Светлана Мршић ,4. разред, матемтика, такмичење,, Кенгур без граница,, треће место;
20. Акција Одреда извиђача ,,Иво Лола Рибар,, , ,,Познајеш ли свој граад?,,
21. Екипа учесника петог разреда: Филип Иванић,5. разред, Милица Келеман,5. разред, Војислав Радан , 5. разред, Бранкица
Јанковић, 5. разред, Тијана Брадаш, 5. разред освојили су треће место;
22. Марко Блажић, 8. разред, историја,државно такмичење,друго место.
ШКОЛСКА 2013/14
1. Јована Предраговић , II1, Веронаука ,ликовни конкурс ,, Светосавско звонце,,
2. Марко Тодоровић , VI1 , Математика,похвала ; математичко такмичење: ,,Кенгур без граница,, ;
3. Ана Петрушић , VI1 , Математика, похвала, математичко такмичење: ,,Кенгур без граница,, ;
4. Милан Ђурић , VI1 , Математика ,похвала, математичко такмичење : ,,Кенгур без граница,, ,
5. Светлана Мршић , V2 , Математика,похвала, математичко такмичење: ,, Кенгур без граница,, ,
6. Марија Тодоровић , III2, Математика, похвала , математичко такмичање:,,Кенгур без граница,, ,
7. Лазар Шкрбић , III1 , Математика, похвала, математичко такмичење : ,, Мислиша,, ,
8. Марија Тодоровић , III2, Mатематика , похвала , математичко такмичење: ,,Мислиша,, ,
9. Ања Васић , V2 , Ликовна култура , награда за конкурс Црвеног крста ,
10. Нађа Бардак , V1 ,Српски језик , награда на литерарном конкурсу КИЦ Футог-а: ,,Љубав није само реч,, ,

11. Александра Ковачевић , II3 , Математика , похвала, математичко такмичење : ,,Кенгур без граница ,, ,
12. Дејан Манојловић , II1 , Математика , похвала, математичко такмичење: ,,Кенгур без граница,, ,
13. Мартина Исаков , II2 , Математика, похвала, математичко такмичење: ,,Кенгур без граница,, ,
14. Лука Рајшић , II3 , Математика, похвала, математичко такмичење: ,,Кенгур без граница,, ,
15. Стефан Благојевић II3 , Математика, похвала, математичко такмичење : ,,Кенгур без граница,, ,
16. Александра Болић, 5. разред, биологија, општинско такмичење, прво место;
17. Светлана Мршић, 5. разред, биологија, општинско такмичење, друго место;
18. Катарина Морача, 6. разред , биологија, општинско такмичење, треће место;
19. Јелена Морача, 6. разред , биологија, општинско такмичење, треће место;
20. Наташа Мајкић , 7. разред, биологија, општинско такмичење, друго место;
21.Милица Тадић , 7. разред, биологија, општинско такмичење, друго место;
22. Александра Болић , 5. разред, биологија, окружно такмичење, друго место;
23. Наташа Мајкић , 7. разред, биологија, окружно такмичење, друго место;
24.Марко Тодоровић ,6. разред, математика, општинско такмичење,друго место;
25.Марко Тодоровић ,6. разред, математика, окружно такмичење, треће место;
26.Марко Тодоровић, 6. разред, физика, општинско такмичење, остварио пласман на окружном такмичењу;
27.Ана Петрушић, 6. разред, физика, општинско такмичење, остварио пласман на окружном такмичењу;
28. Катарина Морача, 6. разред, физика, општинско такмичење, остварио пласман на окружном такмичењу;
29. Наташа Мајкић, 7. разред, физика, општинско такмичење, остварио пласман на окружном такмичењу;
30. Милица Тадић, 7. разред, физика, општинско такмичење, остварио пласман на окружном такмичењу;
31. Тамара Николић, 8. разред, физика, општинско такмичење, остварио пласман на окружном такмичењу.

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Стварање подстицајног и безбедног окружења промовисањем ненасиља, толеранције и прихватања
различитости
Задатак 1: Снимање филмића на тему толеранције
Активности
Састанак школског
тима
Детаљан план за
садржај,
организацију
и
реализацију
снимања,
подела
задужења
наставницима
и
ученицима
Обавештавање
ученика шта треба да
припреме
Пријава на конкурс
Припреме
за
такмичење
„Филмић“ ( простор,
намештај, материјал
за рад)
Реализацијаснимања

Обавештавање
родитеља, мештана и
гостију и формирање
жирија
Премијерно
приказивање
филмића
Проглашење

Извршиоци
Школски
тим,
директор
Фото
секција,
новинарска
секција

Време
реализације

Фото
Реализована активност
Бројање,
Посећеност (број гостију и
извештаји, секција,
родитеља)
посматрање, новинарска
секција
Број ученика који учествују
анкета,
у разним активностима
„књига
Задовољство/незадовољство
утисака“
спроведеним акцијама

Пре догађаја

Ученици,
школски
тим,
директор
Радници
школе,
ученици
Радници
школе,
ученици
жири

носиоци
време
евалуације евалуације

Септембар
2012.

Наставници
Директор
школе
Директор
школе

показатељи

Евалуација
како
меримо

Октобар 2013.
Током

након
реализације

победника

манифестације

Написан је пројекат „Рука помоћи и подршке“
Координатор Аленка Орешчанин, едукатор Светлана Бељански и Аленка Орешчанин, Слађана Путић
Одржан је тродневни семинар „Рука помоћи подршке”, модификован за мешовите групе састављене од
8 родитеља, 8 наставника и 8 ученика. Први тродневни семинар одржан је од 11.09.-13.09.2013. године
Одзив и мониторинг семинара је у потпуности успео и сви учесници су дали позитивно подршку. Други
тродневни семинар је одржан од18.09.-20.09.2013. године и такође је био састављен од 8 родитеља, 8
наставника и 8 ученика. Текао по плану и дао позитивне резултате. Трћи тродневни семинар је одржан
од 02.10-4.10.2013. године као и претходна дав са саставом 8 родитеља, 8 наставника и 8 ученика са
разликом што су се овом семинару придружили сви чланови Вршњачког медијаторског тима. Све је
птотекло у изузетно доброј атмосфери и радном духу. Подељене су радне групе, укупно 24 састављене
од 1 родитеља, 1 наставника и 1 ученика које ће правити едукативне кратке филмиће са појединим
ситуацијама из школског насиља и које ће садржати ситуацију, расплет и поуку са јасно истакнутим
циљем СТОП ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ. Тимови:
Број
групе

Потпис наставника

Потпис родитеља

Потпис
ученика

Број
присутних

1.група
2.група
3.група
4.група

Сања Кнежевић
Слађана Путић
Драгана Атанасковић
Драгана Милићевић

Кристина Петровић
Баришић Славица
Здравковић Татјана
Зорица Ђуровић
Бркљач

Сања Малиновић
Саво Барјактаревић
Предраг Пекез
Тара Ђуровић

3
3
3

5.група
6.група
7.група
8.група
9.група
10.група

Мила Вишић
Добрила Костин
Биљана Јеличић
Јелена Радоички
Душка Атанацков
Љиљана Митровић

Гордана Марчета
Црнобрња Радмила
Јурић Сања
Ешпек Снежана
Јелена Војиновић
Светлана Лукић

Ања Крсмановић
Тијана Брадаш
Наташа Мајкић
Петровић Урош
Крсмановић Ања
Јован Лукић

3
3
3
3
3
3

11.група
12.група
13.група

Марина Тањга
Биљана Грбовић
Јована Илић

Невена Арсић
Динчић Николина
Урош Лончар

3
3
3

14.група
15.група
16.група
17.група

Ерор Тамара
Маја Педић
Катарина Мачек
Божидар Миловац

3
3
3
3

18.група

Мина Чанковић
Горан Богдан
Милош Рајичић
Корнелиа Барак
Данилов
Олинка Мацановић

Тамара Кулешко
Ивана Динчић
Данијела Лончар
Митрић
Ерор Александар
Кристовић Весна
Радић Драгана
Госпава Миловац
Данијела Илић

3

19.група
20.група

Вишња Ацкета
Татјана Радин

Стефан Илић
Станислава Милићевић
Ивана Ковачевић
Бранкица Јанковић

Надлачки Предраг
Јелисавета Жарковић

3

3
3

21.група
22.група
23.група
24.група

Љубомир Костин
Јадранка Гламочић
Невенка Игњатић
Марија Станковић

Биљана Жунић
Бардак Наталија
Предраговић Јелена
Маријана Беадер

Нина Бранковић
Тијана Танасић
Анђелка Тркуља
Милош Петровић

3
3
3
3

Све групе су по плану одржавања долазиле на радионице израде филмића. Филмићи су урађени у
програму Wиндоwс Мовие Макер Због заинтересованости одржана је радионица са Вршњачким
медијаторским тимом. Направљено је 25 филмића, које можете погледати на овим адресама. Филмићи
су постављени на сајту наше школе www.osmarijatrandafil.edu.rs и сви су емитовани на Трибини.
http://youtu.be/qjRlqWUORKE
Fotografije sa seminara - “Ruka pomoći i podrške”
http://youtu.be/iqoKo-0OuH0 Fotografije sa -Tribine ruka pomoci i podrske
http://youtu.be/UlOdVbAmzC4
Ako zamoliš, svima će biti lepše!
http://youtu.be/SCQe_t_0g6U
Crno-beli svet
http://youtu.be/O7S9bK4PAKk
BULI
http://youtu.be/HBzh3iTJK9A
CYBER BULLYNG
http://youtu.be/tE6GabcssIQ
DRUGARI SE NE SVAĐAJU
http://youtu.be/9Ku5sx7TcYw
DRUGARSTVO ZLATA VREDNO
http://youtu.be/tZl6bLKCgO0
MI SMO TIM
http://youtu.be/LyI48HcOGlE
Moja priča
http://youtu.be/Py4Fi2HiEiA
MOJA ŠIFRA
http://youtu.be/o6gN2QssHEk
Naša srca kucaju u istom ritmu
http://youtu.be/3uOOenWmikU
NASILJE NIJE REŠENJE
http://youtu.be/wJzXg2s7_W0
NEMOJ MI SE RUGATI, MOLIM TE
http://youtu.be/vs4llAWrtxs
Porodično nasilje
http://youtu.be/k06devc-PnU
PRIJAVI NASILJE, NE BOJ SE
http://youtu.be/4l5PNrY8bnA
RUGANJE JAKO BOLI
http://youtu.be/z26B6_vauVw
Škola bez nasilja
http://youtu.be/D51n2uQcrAU
STOP ELEKTRONSKOM NASILJU
http://youtu.be/Ifu1ebAk-7o
Stop narkomaniji i nasilju
http://youtu.be/H10LOfYUcZI
STOP NASILJU
http://youtu.be/lYrojUmfoeo
SUNČICA
http://youtu.be/tUB4uX2InyQ
SVI SMO MI ISTI, RAZLIKE NEMA
http://youtu.be/MQEeQXXTWMY TATA, STOP, STOP, STOP!!!
http://youtu.be/z-jokMIJJjE TEŠKO JE SAM POTRAŽI PODRŠKU
http://youtu.be/4TR4rsQ-vmU Zar mora uvek 5?
http://youtu.be/i_es1HcGQUM SIROMAŠTVO NIJE BOLEST

Пројектом су обухваћени сви ученици у школи, као и њихови родитељи. Сви филмићи и презентација „Стоп насиљу”,
приказани су на часовима одељенске заједнице, а у плану је да се у другом полугодишту прикажу на свим родитељским
састанцима. У плану је куповина телевиозора за хол школе на коме ће се филмићи, постојећи, као и они који буду накнадно
урађени, емитовати свакодневно и моћи ће их погледати сви који долазе у нашу школу.
Сарадња породице и школе побољшана. Родитељи упознати са проблематиком вршњачћког и школског насиља, а ученици се
отворили и изнели своја сазнања о насиљу.
Фотографије са радионица, семинара и трибуне

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Стварање подстицајног и безбедног окружења промовисањем ненасиља, толеранције и прихватања
различитости
Задатак 2: Смотра луткарских представа „Наша срца куцају у истом ритму“
Активности

Извршиоци

Време реализације
показатељи

Формирање тима за
реализацију
луткарских представа
Радионице

Психолог

Новембар 2011.

Луткарска
секција

Реализоване представе
Бројање,
Новембар/децембар
Посећеност (број гостију и
извештаји,
2011.
родитеља)
посматрање,
Јануар/фебруар
Број ученика који учествују фотографисање
2012.
Фебруар/март 2012. Задовољство/незадовољство

Радионице
Осмишљавање
сценарија
за
представу
Припрема представе
Позивање гостију
Извођење представе
Бележење
утисака
публике и глумаца
Снимање
и

Евалуација
како меримо

Новинарска
секција
Фото секција

Фебруар/ март 2012.
Пре представе
Април/мај 2012.
Током представе
Током представе

носиоци
евалуације

време
евалуације

Школски
тим за
„Школу без
насиља“

након
реализације

фотографисање
Све је почело пријавом на Конкурс под покровитељством Министарства просвете
Написали смо пројекат који се завршавао Смотром луткарства. Луткарске групе основних школа, које су у свом саставу
имале бар једног учесника из осетљиве групе, су могле да се пријаве за учешће.
Тим за организацију смотре је у октобру 2011. расписао конкурсе и обавестио школе о условима, пропозицијама и роковима
за учешће на смотри. Одабран је лого
смотре. Написан је текст, музика и аранжман химне смотре. Најбољи текст су написали родитељи ученице 6. разреда Дијана
и Милам Мајсторовић. Хор и наставница музичке културе припремили су химну Смотре. За потребе Смотре направљене су
захвалнице за све учеснике и набављени пригодни пехари за све пријављене луткарске групе. Подељено је 500 беџева са
логом смотре свим посетиоцима.
На Смотри је учесвовало 12 луткарских група из 9 школа. Ветерник, Нови Сад, Сремски Карловци, Буковац, Инђија, Ердевик
и Равно село су места из којих су се ученици и наставаници потрудили да прикажу како инклузија није баук и како смо сви
исти.У представама је учествовало 90 ученика, пратило их је 18 наставника. смотру је отворио помоћник покрајинског
секретаријата за културу, Срећков Драгослав. Сви учесници су имали освежење и ужину. Смотру је пратило 5 директора
школа учесника и члан покрајинског секретаријата за образовање Мирослав Урошевић.
На смотри је било преко 500 гледалаца..
У извештавању о активностима школе подршку смо затражили од свих медија. Одзив медија је био веома слаб. 15.03. успели
смо да обезбедимо термин на РТВ у јутарњем програму. У програму су учествовали директорка школе Милијана Граховац
Проле и учитељица Аленка Орешчани, Инерне новосадске новине 24 часа, објавиле су кратак текст о одржавању Смотре.
Ученици и родитељи школе су поделили 600 флајера и постера са подацима о Смотри.
На нивоу овог циља постигли смо:
- Школа је покренула Смотру луткарства и повезала се са 10 школа из окружења
- Ученици из осетљивих група добили су шансу да се укључе у рад са вршњацима
- Размену искуства са другим школама
- Родитељи ученика из осетљивих група активно учествују у ваннаставним активностима
-Афирмацију школе
- Повећан број задовољних посетилаца у школи
http://youtu.be/-B-bojJhBPY На овој адреси можете погледати слике свих учесника Смотре “Наша срца куцају у истом ритму”
На овој адреси можете погледати снимак песме “Наша срца куцају у истом ритму” http://youtu.be/LUEUScCi9Mw
ОСМЕХ, РАДОСТ, СРЕЋА, ЗАДОВОЉСТВО, ПРЕВАЗИЂЕНЕ РАЗЛИКЕ И ДОКАЗАНО ДА ЈЕ ИНКЛУЗИЈА
ПРИМЕНЉИВА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ ЈЕ РЕЗИМЕ НАШЕГ РАДА.
ИЗВЕШТАЈ СА МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ СМОТРЕ ЛУТКАРСКИХ ГРУПА КОЈЕ У СВОМ САСТАВУ ИМАЈУ БАР ЈЕДНОГ
УЧЕСНИКА ИЗ ОСЕТЊИВЕ ГРУПЕ
„НАША СРЦА КУЦАЈУ У ИСТОМ РИТМУ“
Смотра луткарских група, које у свом саставу имају бар једног учесника из осетљивих група „Наша срца куцају у истом
ритму“, одржала се 18.04.2013. године у просторијама ОШ“Марија Трандафил“ у Ветернику, са почетком у 13 часова. На
Смотри је било пријављено 11 школа из Војводине.
1.
ОШ“23.октобар“Сремски Карловци

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ОШ“Вук Караџић“Нови Сад
ОШ“22.новембар“Буковац
ОШ“Петар Кочић“Инђија
ОШ „Жарко Зрењанин“, Госпођинци
ОШ "1. Војвођанска бригада" Нови Сад
ОШ "Петар Кочић" Темерин
ОШ“Коста Трифковић“ , Нови Сад
ОШ „Бора Станковић“, Каравуково
ШОСО са домом „Вук Караџић““, Сомбор
ОШ“Марија Трандафил“, Ветерник

„НАША СРЦА КУЦАЈУ У ИСТОМ РИТМУ“
МЕЂУРЕГИОНАЛНА СМОТРА ЛУТКАРСКИХ ГРУПА КОЈЕ У СВОМ САСТАВУ ИМАЈУ БАР ЈЕДНОГ УЧЕСНИКА ИЗ
ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ
Награде:
За лутке: 1. Место: „Бундевара“- ОШ“1.војвођанска бригада“ Нови Сад
2. место : „Рак кројач“-ОШ“23октобар“ Сремски Карловци“
3. место : „Јежева кућица“- ОШ“Петар Кочић“ Инђија
За сценографију: 1. место : „Рак кројач“-ОШ“23октобар“ Сремски Карловци“
2. место : „Јежева кућица“- ОШ“Петар Кочић“ Инђија
3. место :“Побуна васпитних мера“-ОШ“22.август“ Буковац
За ауторску музику: 1. место :“Мачак отишао у хајдуке“-ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
2. место: „Јежева кућица“- ОШ“Петар Кочић“ Инђија
3. место : „Бундевара“- ОШ“1.војвођанска бригада“ Нови Сад
За режију: 1. Место: “Мачак отишао у хајдуке“-ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
2. место: „Рак кројач“-ОШ“23октобар“ Сремски Карловци“
3. место : „Јежева кућица“- ОШ“Петар Кочић“ Инђија
Представу у целини: 1. место : „Лија и ждрал“-ОШ“Вук Караџић“ Нови Сад
2. место: „Слепи медведић“- ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
3. место :“Маша у шуми“.ОШ“Жарко Зрењанин“Госпођинци
Најбољи мушки сценски говор: „Ливада“-ОШ“Коста Трифковић“ Нови Сад
Најбољи женски сценски говор: „Бундевара“- ОШ“1.војвођанска бригада“ Нови Сад
Посебна награда за подршку: „Дебели облак“-ШОСО“Вук Караџић“ Сомбор
Посебна награда за тему и оригиналност: “Побуна васпитних мера“-ОШ“22.август“ Буковац
Посебна награда за највеселији плес: „Велико срце“ ОШ“Бора Станковић“Каравуково
Чланови жирија:
1.
председник :Соња Миладиновић-саветница у Школској управи Јужнобачког и сремског округа
2.
члан : Јована Илић- професор српског језика
3.
члан : Славица Баришић- чалан Савета родитеља
Снимке можете погледати на адресама: http://www.youtube.com/watch?v=uUnvFKVqKaQ
http://www.youtube.com/watch?v=dGfWM31OYzQ

Сви присутни на смотри добили су флајере са сатницом.
Очекивани резултат и циљ је постигнут. Обезбедили смо дружење, исте шансе и превазилажење разлика. О свим учесницима
је бринуо Вршњачки тим наше школе. Њима су се придружили и сви ућеници осмих разреда.
Насмејана лица учесника, гледаоца, родитеља и наставника који су уложили несебичан труд обележили су Смотру „Наша
срца куцају у истом ритму“.
Наша Химна се пева и у другим школама, а с поносом кажемо да је певана на Интернационалном инклузивном фестивалу
“Срца у хармонији“, у Синагоги, 07.06.2013.
Величини наше Смотре допринели су и коментари школа учесница:
Нећу дужити већ ћу се трудити да кажем суштину и свој лични доживљај.
ИДЕЈА ФЕСТИВАЛА ЈЕ СНАЖНА ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ. ОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕ БИЛА ИЗУЗЕТНА, ОЧИГЛЕДАН ЈЕ
ВЕЛИК ТРУД И ЗАЛАГАЊЕ ОРГАНИЗАТОРА ДА СЕ ИНКЛУЗИЈА ПРЕДСТАВИ У НАЈПОЗИТИВНИЈЕМ СВЕТЛУ
КАКО БИ ТО НАПОКОН СХВАТИЛЕ И "НЕВЕРНЕ ТОМЕ".
УЦЕНИЦИ И ЊИХОВИ УЧИТЕЉИ ОДРАДИЛИ СУ ДИВАН ПОСАО ПРИПРЕМАЈУЦИ СВОЈЕ ПОЗОРИСНЕ
ПРЕДСТАВЕ, ДОМАЋИНИ СУ БИЛИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА, А СВИ ЗАЈЕДНО СМО СЕ ЛЕПО ДРУЖИЛИ И
УЖИВАЛИ У НОВОМ НАЧИНУ УЧЕЊА И ДРУЖЕЊА СА КУЛТУРОМ.
НАДАМ СЕ ДА ЋЕ ОВАЈ ФЕСТИВАЛ ДУГО ТРАЈАТИ.
ЈОШ ЈЕДНОМ, СВЕ ПОХВАЛЕ И ЧЕСТИТКЕ ИДЕЈНОМ ТВОРЦУ И ОРГАНИЗАТОРУ
ЈАДРАНКА БОКАН,
проф.разредне наставе,
ОШ "Петар Кочић" Темерин
Поштована колегинице,
___________________________________________________________________________________
Моје је мишљење да је смотра одржана у Вашој школи, била изузетно лепа, креативна и одлично организована.
Треба истаћи различитост у постављању и интерпретацији луткарских представа.
Посебно задовољство деци и мени представља чињеница да смо нашом представом освојили прво место на смотри.
Када се зна да су у представи учествовала деца из осетљивих група, то овој смотри и освојеној награди даје посебну
димензију.
Срдачно Вас поздрављам и уз захвалност на успешној организацији смотре, са задовољством очекујем ново виђење следеће
године.
Ваша колегиница
учитељица Маја Диклић
ОШ "Вук Караџић" Нови Сад
___________________________________________________________________________________
18. 4. 2013. године у ОШ „Марија Трандафил“ у Ветернику одржана је друга међуокружна смотра луткарских група „Наша
срца куцају у истом ритму“. На смотри је учествовало једанаест школа са дванаест представа.
Један од услова конкурса био је да свака луткарска трупа укључи бар једно дете из осетљиве групе. Све школе су
испоштовале овај услов, па и наша школа „Жарко Зрењанин“ из Госпођинаца. Како је припрема представе морала да траје
одређени временски период, приметили смо да оваква врста ангажовања веома позитивно делује на децу из осетљивих група,

да све лакше ступају у комуникацију са друговима из разреда, све активније учествују у реализацији пројекта, али и да им
јача самопоуздање.
Атмосфера у сатима трајања смотре је била веома позитивна, деца су са пажњом посматрала сваку представу, јер су биле
прилагођене њиховом узрасту, а потом су са нестрпљењем ишчекивала проглашење победика. Награде су дељене у неколико
категорија, а организатори су се потрудили и обезбедили пехаре за све категорије и засебне медаље, које су ученици добијали
уз пехар за најбољу представу у целости. Свака школа је добила признање у одређеној категорији, тако да су сва деца кући
отишла са осмехом на лицу.
Смотра је била веома добро организована, сви учитељи су на време били упознати са протоколом и на време обавештавани о
активностима предвиђеним у оквиру смотре. Као учесници љубазно смо дочекани, те смо понели, поред медаља, веома лепе
успомене.
Користимо ову прилику да се захвалимо на позиву да будемо део луткарске чаролије.
Надамо се да ћемо продужити сарадњу.
ОШ „Жарко Зрењанин“, Госпођинци
Професори разредне наставе:Тања Тот и Гордана Илић
___________________________________________________________________________________
Драга Аленка,
Дакле, кренувши од саме идеје за Смотру коју организујете моје мишљење је да заслужујете све честитке и награде које
постоје. Хуманост и идеја срца је јединствена и ваша школа је по томе посебна. У времену када се сви суочавамо са идејом
инклузије и свим тешкоћама које она носи ви сте овом Смотром освежили и разведрили све нас који то носимо.
Организација је била веома добра, деца и наставници задовољни, а родитељи пресрећни. Немам ни једну замерку на
организацију и мислим да би сви ми могли много научити од вас како се раде те ствари. Верујем да сте много труда уложили
у Смотру и ја вам од срца честитам што је све тако лепо прошло. И деца и ја смо веома почаствовани и срећни да сте нас
угостили. На нас рачунајте да учествујемо кад год нас позовете. Ми смо освојили три награде и када се томе дода и срце
вратили смо се кући као прави победници са чак 4 пехара. Просто се не сећам када сам се тако добро осећала у својој
сопственој кожи. А шта деца мисле мислим да ће вам најбољу слику дати прилог на нашој РТИ који можете погледати на you
tube. Мислим да вам је то баш добро за извештај. Ако не пронађеш послаћу ти снимак.
Такође бих хтела да вам пренесем честитке наше директорице која је веома поносна на нас и која вам шаље све најбоље
жеље да и даље будете тако успешни и добри домаћини.
Велики поздрав
Марија Алфировић
Учитељица
ОШ“Петар Кочић“ Инђија Снимак можете погледати на адреси : http://youtu.be/59v3vBhCKn4
____________________________________________________________________________________
Луткарску смотру,која је одржана 18.04.2013.године у ОШ“ Марија Трандафил“ у Ветернику, карактерисала је веома
добра организација. Домаћини су се потрудили да се професори и ученици осећају пријатно. Учесници су били распоређени
по кабинетима и свако је имао свог домаћина. Имали су могућност да испрате цео репертоар и усвоје позитиван однос према
луткарству као и могућност дружења са ученицима из осетљивих група.
Ова смотра је била дивна прилика да се ученици из различитих средина упознају, размене мишљења и друже се.

Захваљујемо се организаторима луткарске смотре на гостопримству, пријатној атмосфери и искрено се надамо да
ћемо се дружити још дуги низ година.
Било би лепо да је оваквих манифестација више, јер само тако можемо омогућити да „наша срца куцају истим
ритмом“.
ОШ „22. август“, Буковац
Учитељице Весела Мачкић и Јелисавета Жарковић
Неке од фотографија:
У смотри је учествовало 104 ученика-луткара глумаца, от тога 21 ученик из осетљивих група (церебрална парализа, аутизам,
наглуви, слабовиди и ученици са сметњама у развоју), 20 наставника који су реализовали представе и 17 пратилаца-родитеља
ученика.
Специјални гости Смотре су били ученици са оштећенјем слуха из ШОСО“Милан Петровић“ за које је био обезбеђен
гестовни преводилац.
Организациони тим Смотре чине :
1.
Аленка Орешчанин, учитељица- координатор
2.
Слађана Путић, учитељица
3.
Тања Бокић, учитељица
4.
Милијана Граховац Проле- директорка школе
ИЗВЕШТАЈ СА 3.МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ СМОТРЕ ЛУТКАРСКИХ ГРУПА КОЈЕ У СВОМ САСТАВУ ИМАЈУ БАР ЈЕДНОГ
УЧЕСНИКА ИЗ ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ
„НАША СРЦА КУЦАЈУ У ИСТОМ РИТМУ“
Смотра луткарских група, које у свом саставу имају бар једног учесника из осетљивих група „Наша срца куцају у истом
ритму“, одржала се 11.04.2014. године у просторијама ОШ“Марија Трандафил“ у Ветернику, са почетком у 13 часова. На
Смотри је било пријављено 16 школа из Војводине са укупно 19 представа. На смотри је учествовало 42 наставника и велики
број родитеља. Као што пропозиције налажу свака група је имала у саставу бар једног учесника из осетљиве групе
(церебрална парализа, наглувост, социјално угрожене групе, ученици са недостатком пажње, ...)
1.
ОШ“23.октобар“Сремски Карловци
2.
ОШ“Вук Караџић“Нови Сад
3.
ОШ“22.новембар“Буковац
4.
ОШ“Петар Кочић“Инђија
5.
ОШ „Жарко Зрењанин“, Госпођинци
6.
ОШ "1. Војвођанска бригада" Нови Сад
7.
ОШ "Петар Кочић" Темерин
8.
ОШ“Васа Стајић“ , Нови Сад
9.
ОШ „Нестор Жучни“, Лалић
10.
ОШ“Вељко Влаховић“, Шангај
11.
ОШ“Марија Трандафил“, Ветерник
12.
ОШ“Бранко Радичевић“ Равно Село
13.
ОШ“Вера Мишчевић“ Белегиш
14.
ОШ“Ратко Павловић Ћићко“ Ратково
15.
ОШ“Бора Станковић“ Каравуково

16.

ОШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад
Школа из Каравукова је одустала од такмичења.
Средства за одржавање смотре су обезбеђена преко Покрајинског секретаријата за образовање путем конкурса „Образовни
пројекти“ и добијен авредност је 100.000,00 динара.
Од добијених средстава купљени су пехари и медаље за сваку категорију и за све учеснике је обезбеђена храна, освежење и
слаткиши. Сви учесници су добили и захвалнице.
Одлука о додели награда:
Снимак можете погледати на сајту: http://skolaalenka62.wix.com/nasasrcakucajuuistomritmu
„НАША СРЦА КУЦАЈУ У ИСТОМ РИТМУ“
МЕЂУРЕГИОНАЛНА СМОТРА ЛУТКАРСКИХ ГРУПА КОЈЕ У СВОМ САСТАВУ ИМАЈУ БАР ЈЕДНОГ УЧЕСНИКА ИЗ
ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ
Све школе учеснице добијају пехар у облику срца који је заштитни знак наше Смотре.

1.
2.
3.
4.

Награде:
За лутке: 1. Место: „Лакоми мечићи“- ОШ“Васа Стајић“ Нови Сад
2. место : „Прва ружа“-ОШ“Вељко Влаховић“ Шангај
3. место : „Свитац тражи пријатеља“- ОШ“Жарко Зрењанин“Нови Сад
За сценографију: 1. место : „Лакоми мечићи“- ОШ“22.август“Буковац
2. место :“Мачак отишао у хајдуке“-ОШ“23.отобар“ Сремски Карловци
3. место : „Медведова женидба“-ОШ“Жарко Зрењанин“ Нови Сад
За најбољу и најоригиналнију музику: 1. место :“Ружно паче“-ОШ“Марија Трандафил“
Ветерник
За режију: 1. Место: “Моја слика““-ОШ“Петар Кочић“ Инђија
2. место: „Мачак отишао у хајдуке“-ОШ“23октобар“ Сремски Карловци“
3. место : „Снежана и седам патуљака“- ОШ“Нестор Жучни“ Лалић
Представу у целини: 1. место : „Голуб и пчела“-ОШ“Вук Караџић“ Нови Сад
2. место: „Три мала прасета“- ОШ“Вера Мишчевић“ Белегиш
3. место :“Лепо понашање“.ОШ“Жарко Зрењанин“Госпођинци
Најбољи мушки сценски говор: „Моја слика“- ОШ“Петар Кочић“ Инђија
Најбољи женски сценски говор: „Смоганин пораз“- ОШ“Бранко Радичевић“ Равно Село
Посебна награда за глуму, ангажовање и несебичност свих учесника : „Ружно паче“ ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник
Посебна награда Срце 2014. Додељује се ученику Грабеж Луки, ученику ОШ“Вук Караџић“ Нови Сад.
Чланови жирија:
председник :Соња Миладиновић-саветница у Школској управи Јужнобачког и сремског округа
члан : Јована Илић- професор српског језика
члан : Мајда Томић- професор српског језика
члан: Зорана Граховац-представник ученика
Снимке и фотографије можете погледати на сајту Смотре

хттп://сколааленка62.wиx.цом/насасрцакуцајууистомритму
Сви присутни на смотри добили су флајере са сатницом.
Очекивани резултат и циљ је постигнут. Обезбедили смо дружење, исте шансе и превазилажење разлика. О свим учесницима
је бринуо Вршњачки тим и хор наше школе. Њима су се придружили и сви ученици осмих разреда.
Радост, добро расположење, дружење, љубав и слога обележили су Смотру „Наша срца куцају у истом ритму“.
Величини наше Смотре допринели су и коментари школа учесница:
Поштована Аленка,
С обзиром да смо ове године први пут учествовали на манифестецаји ове врсте, сви смо веома задовољни целокупном
организацијом као и оним што смо могли да видимо током тог поподнева. У потпуности су се испунила наша очекивања. Са
својим ученицима сам још при повратку из Ветерника разговарала и питала сам их како су се провели. Сви њихови одговори
су били позитивни а Огњен Димитријевић је питао да ли ћемо и следеће године доћи.
Да и даље, још много, много година наша срца куцају у истом ритмуСрдачан поздрав од
Сузане Утјешановић
Драга Аленка, јављамо Вам се након сумирања утисака по завршетку успешно завршене смотре. Прво желимо да Вас
похвалимо и пренесемо лепе утиске свих нас као учесника. Наши ученици су презадовољни, лепо су се провели. Сама школа
и амбијент је на њих оставио леп утисак. Уживали су у изведеним представама. Једина замерка је што је трајало дуго и било
је напорно у том смислу. Али без обзира и на то ми смо спремни и да следеће године учествујемо у овој смотри.
Поштована колегинице Аленка,
Срдачно Вас поздрављам и напомињем да сте нам Ви, као колегиница, и Смотра у целости, сваки дан тема или разговора или
лепог присећања. То је и јасан одговор на питање о утисцима. Моји ученици, њих дванаест, толико су поносни на постигнут
успех и на учешће у целокупној манифестацији да би могли, колико сутра, поново у Ветерник. Пријала нам је опуштена
атмосфера, „такмичење без притиска“. Пионири смо у овом послу, вољни и спремни да учимо и напредујемо. Смотра је била
успешна, разноврсна и врло инспиративна. Деца су имала прилике да упознају другаре из других средина, а са истим циљем,
да се играју и у тој игри уживају. У праву сте када планирате да је догодине поделите на два дана. Једина „замерка „ је
управо тај једнодневни напор, боље речено губитак концентрације код деце.
Најсрдачније поздраве из нашег лепог Белегиша упућују Вам ученици ОШ „Вера Мишчевић“, чланови луткарске секције и
њихова учитељица Опачић Весна!„НАША СРЦА ЗАИСТА КУЦАЈУ У ИСТОМ РИТМУ“
Моја школа је и ове године учествовала на смотри луткарства у ОШ "Марија Трандафил" у Ветернику.Била сам јако
узбуђена када су ме другари изабрали да баш ја учествујем у овој смотри.Мој задатак је био да помогнем мојој другарици
Катарини да окрећем листове док она чита текст и да држим лутку ловца уместо Луке.Имала сам велику трему пре почетка
извођења наше представе " Голуб и пчела".Све је добро прошло .Били смо задовољни .После наше представе је било
прогашење победника смотре.Пошто смо прошле године освојили прво место нисмо се надали да ћемо и ове године такође
освојити прво место. Добили смо највећи и најлепши пехар "златна срца" и захвалнице.Када су нас прозвали били смо
усхићени и срећни, а наша учитељица је од среће почела да плаче.Сви су нам са радошћу честитали.Овај догађај никада нећу
заборавити.
Јелић Кристина

Наша срца куцају у истом ритмуЈедног дана на часу грађанског васпитања одабрана сам да са групом другара учествујем у
луткарској представи " Голуб и пчела".Вредно смо вежбали са нашим учитељицама Ангелом,Јасенком и Мајом.Коначно је
дошао тај дан за који смо се спремали - смотра луткарских позоришта у ОШ" Марија Трандафи"у којој су нас лепо
примили.Било је много деце из других школа.У холу школе је била постављена позорница. Осећала сам узбуђење.Почело је.
Смењивале су се лутке и сценографија на њој.Допала ми се представа " Лакоми мечићи". Ми смо наступали последњи.Трема
је прошла, а аплауз ми је донео много радости.Исчекивали смо одлуку жириа.Освојили смо прво место за нашу школу.Срећи
није било краја.
Лана Љубенковић
Драга колегинице,Као и прошлих година и ове године нам је било веома лепо на смотри луткарства основних школа" Наша
срца куцају у истом ритму", која се одржала у вашој школи.Захваљујемо Вам на изузетном гостопримству,фантастичној
организацији и љубазности домаћина.
Пуно поздрава и хвала вам на свему .Маја Диклић
Поштована колегинице,
.Наша школа је први пут учествовала на Смотри и ми смо веома поносни сто смо били гости у вашој школи.Организација је
била одлична и прави сте домаћини.Све похвале за гостопримство. Деци је било веома лепо.Поздрав Гордана Делибос
Поштована Аленка,
мишљења сам да је пројекат Наша срца куцају у истом ритму изузетно добро замишљен и одлично организован. Назив
манифестације је адекватан. Програм је испунио сва наша очекивања и хвала Вам на томе. Предлажемо Вам да због великог
броја учесника, а мислим да ће их бити и све више, програм проширите на два дана. Учествовали смо ван конкуренције јер је
ово дечији ансамбл КУД-а Соко из Инђије, а не драмска група. Били смо најбројнији, можда и најбучнији, па се извињавамо
због тога. Дако добили смо велике аплаузе и захвалницу са пехаром за учешће. Деца су изузетно задовољна, па тако Марта
Мастелица каже - У Ветернику ми је било веома лепо, надам се и мојим другарима. Школа је јако прелепа. А Јелена
Обрадовић - Ветерник је дивно место и било ми је јако забавно и лепо. Милица Цветковић - Супер смо се забавили док смо
играли и надам се да ћемо опет ићи на неко тако лепо место. Дуња Кртолица - Надам се да ћу имати прилике да поново идем
у Ветерник. Милица Нуждић - Никад ми није било лепше. Пунлика је била дивна и лепо смо се дружили. Јелена Недић - Било
је супер, играли смо, певали и уживали...
Срдачан дочек организатора, насмејана и ведра лица, сајам весеља и радости,свих учесника смотре.Све похвале
организаторима смотре, а посебно учитељици Аленки Орешчанин која је блистала на свим пољима па и као водитељ
програма.Све представе су биле добро осмишљене и занимљиве на свој начин.
учитељица Јелисавета Жарковић
Поштована колегинице,Аленка! Ја сам Марија Ранић,учитељица из ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад.Ми смо ове године
први пут правили луткарске представе и открили њихову лепоту.Свесни смо свог почетништва и волимо га.Пријавили смо се
јер смо желели учествовати, али и видети како то други раде.Иако је било много озбиљнијих представа,нисмо се осећали
лоше.Успели сте да постигнете да се сви учесници осећају вредним.То је, по мени, највећи успех.Знам, да све ово што ћу
написати, Ви већ знате!Ваш успех није случајан ,него јер је то плод Вашег рада,позитивне енергије,ентузијазма,..Ипак,
желим да пишем о лепом , јер је то знак да сам га препознала.Бићу конкретна и изнети моје утиске о Смотри.-Правовремено
и потпуно смо били обавештавани електронским путем о свему важном везаном за Смотру.- Од уласка у Вашу школу

осетили смо искрено гостопримство.На вратима нас је дочекала колегиница која нас је информисала о свему и заиста се
побринула да се осећамо добро.Добили смо штампани материјал да би могли пратити Смотру.-Топао, искрен и уверљив
поздравни говор!!! Уважавање,поштовање,лепе мисли,лепе препоруке,...(Препричавала сам га мојим ђацима : "-Ако у себи
гајиш радост,...")- Не сећам се ниједне дечје манифестацији на којој сам стекла утисак да је организована због
деце.Апсурдно,али истинито!На овој смотри је дете , и као извођач и као публика, заиста у првом плану.Због тога сам се лепо
осећала и као припадник људске врсте , и као учитељ.Ретка манифестација за децу на којој одрасли не лажу децу.Уважавање и поштовање учитеља и његовог рада се дискретно , али опет сигурно провлачило током целе Смотре.Лепо смо
се осећали.-Смотра нема строго такмичарски карактер.Нема љубоморе,гордости,неправде,...Деца су опуштена и
природна.Награде су лепе и свеобухватне. -Атмосфера је одисала позитивном енергијом.Дивили смо се једни другима , а
свако је опет своје дело сматрао вредним и великим јер је био свестан уложеног труда.Све у свему -СЈАЈНО!Једино бих
сугерисала да се ограничи време трајања представе на 10-ак минута или да то траје два дана.Тешко се концентрисати на
дугачке представе.Мислим да сте заиста функционисали у духу слогана Смотре.Веееелики поздрав!
Луткарску смотру,која је одржана 11.04.2014.године у ОШ“ Марија Трандафил“ у Ветернику, карактерисала је веома добра
организација. Домаћини су се потрудили да се професори и ученици осећају пријатно. Наши ученици и учитељице Весела
Мачкић и Љубица Грубач су лепо дочекане и добиле потребна обавештења и сатницу такмичења. Учесници су имали
могућност да испрате цео репертоар и усвоје позитиван однос према луткарству као и могућност дружења са ученицима из
осетљивих група. Наша школа наступала је са представом „Прва ружа“ и том приликом освојила велики аплауз и похвале.На
додели награда наша представа је освојила друго место за лутке а добили смо и пехар за учешће на трећој по реду
смотри.Захваљујемо се организаторима луткарске смотре на гостопримству, пријатној атмосфери и искрено се надамо да
ћемо се дружити још дуги низ година.Било би лепо да је оваквих манифестација више, јер само тако можемо омогућити да
„наша срца куцају истим ритмом“. ОШ „Вељко Влаховић“, Шангај
Весела Мачкић и Љубица Грубач
Постовани!
Овим путем зелим да Вам се захвалим на срдачном доцеку и да Вам честитам на одличној организацији ове дивне смотре.
Ове године смо други пут учествовали на Смотри и надам се да ће се наша сарадња наставити.
Изузетна је идеја покренула овакав сусрет, не само као допринос идеји инклузије, већ као јак подстицај ентузијазму
ученика, учитеља и свих људи који су помагали око реализације ове дивне манифестације.
Останите тако ведри, позитивни и под истим еланом за рад са насим највећим благом - нашом децом!
Срдачан поздрав од ученика 4.б 2 одељења Основне сколе "Петар Кочић" из Темерина и њихове учитељице Јадранке Бокан
Домаћини су нас лепо дочекали.Осећао сам се пријатно и срећно.Било ми је забавно да се дружим са другарима из других
школа.Био сам у најлепшој школи која има лифт.Стећан сам због награде.
Урош Амиџић И-1
Глумили смо у најлепшој школи која се зове „Марија Трандафил“.Било је пуно деце.Јако сам срећан и једва чекам да
учествујем поново.
Марко Вељков И-1

Било ми је КУЛ.Освојили смо две награде.Трајало је дуго, али се чекање исплатило.
Илија Просеница И-2
Све представе су биле лепе.Свидела ми се школа.И жири ми се допао.Добили смо награду.
Марија Јеренић И-1
Било ми је лепо.Уживала сам у лепом програму.Упознала сам нове другаре.
Елена Вељков И-2
Све учитељице из ОШ“Марија Трандафил“ Ветерник(Биљана Николић, Драгана Милићевић, Марија Станковић, Љиљана
Митровић, Марина Тањга, Сања Кнежевић, Биљана Грбовић), учествовале су у дочеку гостију и организацији њиховог дана.

1.
2.
3.
4.

Организациони тим Смотре чине :
Аленка Орешчанин, учитељица- координатор
Слађана Путић, учитељица
Олинка Мацановић, учитељица
Милијана Граховац Проле- директорка школе

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Стварање подстицајног и безбедног окружења промовисањем ненасиља, толеранције и прихватања
различитости
Задатак 3: Организовање рада Вршњачког тима
Активности
Избор
наставника
сарадника ВТ-а
Избор чланова ВТ-а

Избор
координатора
ученика Вршњачког тима
Доношење плана рада
Вршњачког тима
Редовни
састанци
Вршњачког тима
Организовање
и
реализација
акција
Вршњачког тима
Евалуација постигнутог и
писање
детаљног
извештаја о раду

Извршиоци
Школски тим за
„Школу без
насиља“
Наставник
сарадник
Вршњачког тима у
сарадњи са
стручном службом
Вршњачки тим
Вршњачки тим,
наставник
сарадник ВТ-а
Ученик
координатор,
наставник
сарадник
Ученици,
наставник
сарадник
Наставник
сарадник и ученик
координатор

Време
реализације

Септембар
2011.

показатељи

Акције ВТ-а,
посећеност, број
ученика
који учествују

Евалуација
како меримо

Извештаји

носиоци
евалуације

време
евалуације

Школски тим
за „Школу
без насиља“

након
реализације

Током школске
године
Током школске
године
Јун 2012.

Како је формиран тим?
Наставница биологије, Биљана Јеличић, као координатор Тима за борбу против насиља и стручни сарадник школе,
дошле су на идеју да формирају медијаторски тим. На састанку 18.10.2011. године договорени су даљи кораци.
Наредни корак био је састанак Тима за борбу против насиља, на овом састанку реализовано је следеће:


























Предложени су чланови медијаторског тима, а предлог изложен на видном месту у зборници како би предложене
колеге имале могућност да дају своју сагласност.
Прегледан је приручник о медијацији који постоји у зборници, у електронској форми.
Одређен је термин за први састанак медијаторског тима – 08.11.2011. године.Након изјашњавања колега који желе да
буду у тиму, Биљана Јеличић и стручни сарадник школе састале су се 04.11.2011.године, сачиниле списак чланова
медијаторског тима и тим је формиран
Медијаторски тим је формиран 04.11.2011.године.
Први састанак тима одржан је 08.11.2011. године, на овом сатанку израђен је план акције медијаторског тима, и
изабран је план реализације семинара са ученицима.
Све активности тима прате план акције који је донет.
ИНФОРМИСАЊЕ КОЛЕКТИВА, СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ, РОДИТЕЉА
О раду тима информисан је Педагошки колегијум (09.11.2011. године), добијена је сагласност за реализацију семинара
са ученицима.
Стручни сарадник, информисала је и презентовала медијацију на седници Савета родитеља, дана 29.11.2011. године.
Савет родитеља дао је једногласно подршку овим активностима.
На седници Школског одбора Драгана Атанасковић информисала је чланове о активностима медијаторског тима,
добијена је максимална подршка и упућене су похвале од стране Школског одбора (13.12.2011. године).
Информисан је наш водитељ семинара - Верица Грбић.
АКТИВНОСТИ СА УЧЕНИЦИМА
Припрема материјала за реализацију семинара (приручник за водитеље, приручник за сваког ученика).
Реализовани су часови (ЧОС) на којима је психолог школе презентовала медијацију ученицима, на основу процедуре
и критеријума избора ученика - на часовима су изабрани ученици медијатори. Изабрано је по 4 ученика из сваког одељења од
5-8 разреда и формирана је група од 24 ученика.
Ови часови реализовани су у новембру месецу, почев од 21.11.2011. године.
Семинар са ученицима почео је 05.12.2011. године, одржава се сваког радног дана након шестог часа. Водитељи
семинара су чланови тима, тако што се смењују у зависности од својих осталих обавеза. Понекад је присутно два, а понекад
један водитељ.
Ученици су изузетно прихватили семинар. У почетку су били сви редовни, а сада се група мало осула због осталих
активности које имају (додатна настава, припреме за такмичења и слично).
Семинар је трајао 12 дана, са завршетком 22.12.2011. године.
Сведочанства су израђена и додељена ученицима који су завршили обуку и стекли звање вршњачног медијатора,
укупно 16 ученика.
У холу школе изложене су фотографије са семинара.
У току другог полугодишта ученици су погледали филм о медијацији.
АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЛЕДЕ
Примена стечених знања ученика медијатора.
Праћење примене принципа вршњачке медијације у школи.
Сагледавање постигнућа кроз продукте рада.
Уређење кутка за медијацију у школи.
Повезивање са медијаторски тимовима из других школа.

Професионална оријентација
Школска 2010/2011
организоване су посете средњих школа нашој школи ради професионалног информисања ученика( средња
пољопривредна школа из Футога,приватна рачунарска гимназија „ Смарт“, елитна приватна економска школа
ученици су посетили сајам образовања „ Путокази“ у пратњи одељенског старешине и психолога школе
у холу школе уређен је посебан пано намењен само информацијама важних за ученике осмог разреда
одрађена радионица на тему „ Шта бих волео да будем када порастем“
посета рачунарској гимназији „ Смарт“ и учешће наших ученика у квизу
2011/2012
Професионална оријентација
одржан час у VIII разреду: анкета „ Коју бих школу желео да упишем“, „Шта је важно за прави избор занимања,
најчешће грешке које ученици праве при избору школе“ (23.01.2012.)
одржан час у VII и VIII разреду, пружање основних информација ученицима о полагању завршног испита, о
средњим школама које могу уписати и постојећим смеровима у оквиру појединих школа
ученици VIII разреда тестирани су тестом професионалних интересовања ТПИ, извршен саветодавни рад са
ученицима
организоване су посете средњих школа нашој школи ради професионалног информисања ученика
(Пољопривредна школа из Футога, приватна рачунарска гимназија „Смарт“, елитна приватна економска школа,
приватна школа „Свети Никола“, медицинска школа „Хипократ“)
ученици су посетили сајам образовања „Путокази“ у пратњи одељенског старешине и психолога школе дана
01.03.2012.
у холу школе уређен је посебан пано намењен само информацијама важних за ученике VIII разреда
посета наших ученика гимназији „Светозар Марковић“

активности у оквиру пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“
Школска 2012/2013.
Превентивне и едукативне радионице са ученицима на разне теме – професионална оријентација,о
наркоманији, вршњачко насиље, медијација, о родитељима, ко нам помаже када смо у невољи, знаци
пријатељства и друго( о реализованим часовима психолога постоји посебна евиденција- укупно је 18
реализованих часова за ученике од 1-8 разреда)
одржан час у VIII разреду: анкета „ Коју бих школу желео да упишем“,
„Шта је важно за прави избор
занимања, најчешће грешке које ученици праве при избору школе“
одржан час у VIII разреду, пружање основних информација ученицима о полагању завршног испита, о
средњим школама које могу уписати и постојећим смеровима у оквиру појединих школа – Мрежа школа
час на тему „ У свету врлина и вредности“-радионица из области ПО
ученици VIII разреда тестирани су Тестом професионалних интересовања ТПИ, и тестом особина личности;
извршен саветодавни рад са ученицима
организоване су посете средњих школа нашој школи ради професионалног информисања ученика
(Пољопривредна школа из Футога, приватна рачунарска гимназија „Смарт“, Елитна приватна економска школа,
медицинска школа „Хипократ“, средња Машинска школа
ученици су посетили сајам образовања „Путокази“ у пратњи одељенског старешине


















Школска 2013/2014.
превентивне и едукативне радионице са ученицима на разне теме – професионална оријентација, о
наркоманији, вршњачко насиље, медијација, о родитељима, ко нам помаже када смо у невољи, знаци
пријатељства и друго
Презентација средње медицинске школе „Хипократ“ одржана у нашој школи 13.02.2014.године
ПО кутак редовно ажуриран , постављене све важне информације за осмаке, важни датуми , датуми
одржавања отворених врата у средњим школама , флајери и слично.
Сарадња са НСЗ - 28.марта 2014.године одржано предавање, односно групно информисање ученика осмог
разреда. Информисање је реализовала Маја Милић Ђорђеввић-саветник за каријерно информисање.
Гимназија Смарт се представила нашој школи 09.04.2014.године.
Медицинска школа „ Доситеј Обрадовић“ је посетила нашу школу 15. априла 2014.године и представила се
нашим осмацима
Средња пољопривредна школа из Футога је 07.маја 2014.године одржала презентацију нашим ученицима
На седници Савета родитеља стручни сарадник информисала је родитеље о реализованим активностима у
оквиру ПО и позвала родитеље на учешће путем активности- родитељи различитих занимања ( ове активности
реализоваће се наредне школске године).



Неке активности отказане су због тешкоћа у ораганизацији, а неке због препоруке да се одложе
ваннаставне активности због поплава (Сремска Каменица - сајам образовања , посета посластичарници
„Времеплов“)
РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Стварање подстицајног и безбедног окружења промовисањем ненасиља, толеранције и прихватања
различитости
Задатак 4: Организовање спортских активности за ученике и запослене
Активности

Извршиоци

Анкетирање
и Школски тим
позивање актера,
подела задужења
Састављање
Наставници
тимова
физичког
васпитања
Припремање
Наставници
тимова
према физичког
изабраном спорту васпитања
Реализација
Школски
такмичења
тим,
наставници
физичког
васпитања
Фотографисање
Фото секција
спортских
такмичења

Време
реализације

показатељи

Евалуација
како меримо

носиоци
евалуације

време
евалуације

Април 2012.
Април 2012.
Април 2012.

Реализована активност
Бројање,
Наставници
Након
Број ученика, запослених и
извештаји,
физичког реализације
родитеља такмичара
фотографисање васпитања
Задсовољство/незадовољство
и учитељи
спроведеним акцијама

Мај 2012.

Током
такмичења

КОШАРКА
Секција је одржавана сваког понедељка 6.час (32 часа).И ако је секција била слободна за све ученике од I до IV
разреда,похађали су је искључиво ученици III и IV разреда.Једне недеље су долазили дечаци ,а друге девојчице.
Имена девојчица, које су похађале секцију су:Анђелић Бојана,Масловарић Наталија,Мацура Теодора,Мршић
Светлана,Османај Гордана,Петрушић Ивана,Плиснић Сандра,Сирар Миона,Цвијетић Милица,Аћимовић Ана,Нађа Бардак.

Имена дечака,који су похађали секцију су:Видак Марко,Краиновић Дејан,Мачек Алекса,Милош Мислић,Никша
Срђан,Османај
Горан,Пудар
Марко,Аћимовић
Вукашин,Данило
Сукара,Бојан
Пејић,Бојан
Шолић,Никола
Подрашчанин,Намања Шијук,Филип Грујић,Бранислав Илић,Урош Бардак.
Организована су међуразредна такмичења у оквиру ОШ,,Марија Трандафил,,.
Све наставне јединице су реализоване,као и циљеви и задаци.
Ученици су усвојили елементе кошарке и основна правила те игре.Развијали су смисао за креативни
израз,борбеност,такмичарски дух.Навикавани су на сарадњу у групи,развој моторике подстицање раста,развоја и утицано је
на правилно држање тела.И најбитније,задовољена је основна дечија потреба за кретањем и игром.
У току школске 2012/2013 год. реализоване су две спортске секције за ученике од 5.-8. разреда. Одбојка за девојчицереализована је са једним часом недељно и то понедељком у термину од 14.30- 15.15 часова. На одбојку је долазило 20
ученица. На годишњем нивоу реализовано 30 часова- секције одбојке. Фудбал за дечаке- реализован је такође са једним
часом недељно,уторком у термину од13.20-14.05 часова. На фудбал је долазило 22 ученика. На годишњем нивоу реализовано
30
часовасекције
фудбал.
ЗАКЉУЧАК: школске 2012/2013 год. одржано је 60 часова спортских секција за ученике виших разреда.
Ученици су учествовали у атлетском такмичењу на територији Војводини, који је организовао NESTLLE компанија.
Такмичење се одржало у марту 2013 године, на стадиону Војводине, које је обухватало такмичење у различитим
дисциплинама (скок у даљ, скок у вис, трчање на 60м, 300м и 600м, бацање кугле). Сваки резултат је био важан, у свакој
дисциплини, да би се пласирали у финале, где је учествовала цела Србија. Наша школа је имала представнике у
дисциплинама, а највише у трчању на 60м. Љубиша Павловић, ученик шестог разреда и Бојан Ивановић, ученик осмог
разреда, су освојили прва места у својим групама, али то није ипак било довољно да се пласирају у финале.
У априлу 2013 године одиграли смо фудбалску пријатељску утакмицу са ОШ "Јован Дучић" из Петроварадина. Ми смо исто
учествовали у школском првенству у фудбалу, али се нисмо пласирали даље. Екипа из Петроварадина се пласирала на
финални турнир Србије у фудбалу, па су нас замолили да одиграмо утакмицу, наравно у договору са директорима обе
школе.Ми смо се прихватили домаћинства, јер наша школа има лепе услове за одигравање утакмица колективних спортова.
За нашу школу играли су ученици: Никола Курешевић, Владимир Маркић, Тегелтија Илија, Бојан Ивановић,Плавшић Божо.
Победили смо са 2:1,екипу која у свим одиграним утакмицама није имала ниједан пораз. Били смо врло мотивисани и била је
то лепа утакмица за посматрање са пуно лепих потеза.
Тим за културне и спортске активности –школска 2013/14.

Прва активност Тима за културне и спортске активности била је у августу поводом свечаног пријема ђака
првака у школу која је протекла у најбољем могућем реду. У септембру смо имали РТС крос који је у
потпуности успео. Затим смо у октобру имали спортски дан под називом „Дани спортских активности
Ветерник 2013“ који је окупио велики број учесника из више спортских дисциплина и који је медијски био
пропраћен. У новембру је одржана приредба за дан школе, после чега је уследило дружење запослених уз
пригодне госте. У децембру је одржана представа „Новогодишња папазјанија“ са хуманитарном акцијом за
Данила Надлачког. У јануару је одржана свечаност поводом обележавања Светосавске приредбе. У фебруару
деца су имала организовану посету позоришту под вођством наставнице музичког Јелене Радоички. У марту је
одржана свечаност поводом дана жена уз пригодан коктел. У априлу је одржана манифестација „Отворена
врата школе“ која је била осмишљена тако да се после извођења представе за децу и родитеље, будућим

првацима у присуству родитеља представи будућа школа и распоред учионица. У мају је организован пролећни
РТС крос упркос првобитној одложености због ванредне ситуације у земљи поводом поплава. Крос је
организован кроз наставу и по разредима у чему сам велику помоћ имао од учитељица разредне наставе.
Манифестација поводом гостовања нашој школи дечијег хора из Бугарског града Пловдива био је предвиђен за
21.мај, али је услед ванредне ситуације у земљи одложен за неку другу прилику.
У мају је организован РТС Крос који је обухватио рекордних 387 учесника. Првобитно је био планиран за
16.мај, али је одложен због временских непогода. Одржаван је неколико дана (19-23 мај) по етапама у
зависности од узраста по препоруци министра образовања. У мају је одржана спортска манифестација у којој
су учествовали наставници и ученици осмог разреда. Играли су ревијални меч у кошарци и одбојци.
Учествовала је и директорица школе играјући одбојку са наставницима. Сала је била препуна деце, било је
прелепо и предивно видети заједништво и амбијент. Бејби егзит који је био одложен због временских непогода,
одржан је 31.маја и протекао је у најбољем реду. У јуну је одржана свечана академија поводом завршетка
школске године и том приликом је уприличена доделa диплома и повеља за најуспешније ученике.

Извештај (20.септембар 2013.)

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

Под покровитељством Министарства просвете и науке одржан је традиционални РТС Крос у основној школи
„Марија Трандафил“. У овој спортској манифестацији су учествовали ученици од првог до осмог разреда.
Заинтересованост ученика за учешће у овој спортској манифестацији је била веома добра. Укупан број
учесника је био 336, што је више од 327 ученика који су учествовали на овој манифестацији прошле године. Од
укупног броја учесника приликом трчања дошло је до пада и лаких телесних повреда ученика из првог разреда.
Лука Радић је одерао подлактицу, Стефан Вујичић је пао без последица. Драгана Башић је приликом пада
повредила руку и колено, Ивана Пољеић је повредила ногу док је Никола Беквалац приликом пада повредио
главу (пуштен је кући, родитељи су дошли по њега). Сва деца која су пала су добро и збринута су одмах након
пада. У табели која следи ћемо приказати дужину стазе за сваки разред и пол ученика.
Следи приказ најуспешнијих ученика:
Први разред (девојчице):
Жељана Крајновић
Мина Скенџија
Драгана Стојановић
Први разред (дечаци):
Страхиња Шашић
Душан Драпчевић
Лука Радић
Други разред (девојчице):
Сара Видовић

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

Милица Мирић
Александра Ковачевић
Други разред (дечаци):
Небојша Павловић
Бардак Вукашин
Стефан Козмора
Трећи разред (девојчице):
Теодора Танасић
Сандра Петракијев
Ана Божић
Трећи разред (дечаци):
Душан Ступар
Иван Валентовић
Душан Пашнјар
Четврти разред (девојчице):
Наташа Никић
Наташа Петрић
Елена Талајгић
Четврти разред (дечаци):
Урош Бардак
Никола Сабо
Дарко Бојић
Пети разред (девојчице):
Наташа Јанковић
Нађа Бардак
Бојана Шкондра
Пети разред (дечаци):
Алекса Мачек
Давид Рацковић
Никола Подрашчанин
Шести разред (девојчице):
Тијана Танасић
Милица Мислић
Бранкица Јанковић
Шести разред (дечаци):
Марко Тодоровић

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Марко Плавшић
Јован Крајновић
Седми разред (девојчице):
Јасна Тривуновић
Лепосава Савић
Наташа Мајкић
Седми разред (дечаци):
Марко Ступар
Бошко Максимовић
Вукашин Мацура
Осми разред (дечаци):
Урош Лончар
Данило Кристовић
Немања Поповић

Дани спортских активности Ветерник 2013.године
Дана 12.10.2013.године (субота) у основној школи „Марија Трандафил“ у Ветернику је одржана манифестација
Дани спортских активности Ветерник 2013. Организатори ове манифестације су Савет Месне заједнице
Ветерник, Новосадско друштво за спорт под покровитељством Управе за спорт и омладину града Новог Сада.
Ову манифестацију је пропратио дневни лист „Дневник“.
У овој манифестацији од наставног особља учествовали су чланови Тима за културне и спортске активности:
Сања Кнежевић, Душка Атанацков, Биљана Грбовић, Вишња Ацкета, Јелена Радоички, Јована Илић, Горан
Богдан и Милош Рајичић. Учествовало је укупно 130 ученика (12 ученика из основне школе „Михајло Пупин“),
присутно је било троје судија и два здравствена радника Драгане Ракић и Драгане Шиповац. Скуп наставника
је био у школском дворишту у 09.30h, а ученика у 09.45h. Спортска приредба је протекла у најбољем могућем
реду и без повреда учесника.
Сања Кнежевић, Душка Атанацков и Биљана Грбовић су били задужени за организацију и учешће нижих
разреда у полигону спретности, прескакању вијаче и коришћењу обруча. Учествовало је укупно 29 ученика
(пет девојчица и пет дечака из сваког разреда) користећи травнату површину испред школе где је био
постављен полигон. Такмичење је почело у 10h и трајало је до 10.50h.
Турнир у кошарци почео је у 10h на бетонском игралишту испред школе и трајао је до 10.45h. Учествовали су
ученици шестог разреда уз присуство кошаркашког судије Игора Јованчевића. Учествовало је двадесет ученика
шестог разреда.
Турнир у малом фудбалу почео је у 10h на рукометном игралишту испред школе и трајао је до 11.15h.
Учествовали су ученици седмог и осмог разреда уз присуство фудбалског судије Михаила Радовића.
Учествовало је 32 ученика седмог и осмог разреда.

Турнир у одбојци за девојчице почео је у 10h у сали за физичко васпитање и трајао је до 11.20h. Учествовале су
девојчице шестог, седмог и осмог разреда уз присуство одбојкашког судије Маје Богдан. Учествовале су 22
одбојкашице.
Показни тренинг каратеа је одржан у сали за физичко васпитање под надзором Мирка Грујића у периоду од
11.30h до 11.45h. Учествовало је 12 каратиста, од чега су петорица из школе „Марија Трандафил“.
Показни тренинг гимнастике је одржан у сали за физичко васпитање под надзором Горане Гавриловић у
периоду од 11.50h до 12.05h. Учествовало је 15 гимнастичарки, од чега су шест из основне школе „Марија
Трандафил“
Наставници Горан Богдан и Милош Рајичић су дежурали у приземљу школе и дворишту и водилии рачуна да
спортски дан протекне у најбољем могућем реду.

Промоција „Здрав спорт“

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Стварање подстицајног и безбедног окружења промовисањем ненасиља, толеранције и прихватања
различитости
Задатак 5: Организовање квиза за ученике
Активности
Договор
о
времену
реализације и начину
Припрема ученика за

Извршиоци
УП, ВТ,
Наставничко веће
Од. старешине

Време
реализације
Октобар
новембар/

показатељи

Евалуација
како меримо

носиоци
евалуације

време
евалуације

квиз
Распоред такмичења
Пипрема питања
Реализација квиза
Награђивање
победничке екипе
Извештај

УП, ВТ
Наставници
УП, ВТ,
од.старешине
Директор школе

децембар
децембар
децембар
фебруар,
март
за Дан школе

број одељења
која учествују,
број присутних

Извештај

Ученички
парламент,
Вршњачки
тим

УП, ВТ
Марија Радић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
Физика
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

1.

Квиз из природних наука, 5.
разред

Квиз из природних наука, 6.
разред
2.
Квизз из природних наука,
7. разред
3.

ТЕМА

МАТЕРИЈА
Л КОЈИ ЈЕ
КОРИШЋЕ
Н НА ЧАСУ
Слајдови,
видео бим

Обједињава
ње градива
из
природних
наука
Обједињава Слајдови,
ње градива
видео бим,
из
природних
наука
Обједињава Слајдови,
ње градива
видео бим
из
природних
наука
МИЛА ВИШИЋ

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊ
А

ПРИСУТНИ НА
ЧАСУ

05/01/13

05/01/13

04/01/13

Драгана
Атанацковић, Маја
Поштин, Слађана
Путић
Драгана
Атанацковић,
директорка
Драгана
Атанацковић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
МАТЕМАТИКА
ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ
БР. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТЕМА

МАТЕРИЈА
Л КОЈИ ЈЕ

ДАТУМ
ОДРЖАВА

ПРИСУТНИ НА
ЧАСУ

Након
реализације

5.

ТЕМАТСКО
ПЛАНИРАЊЕ- КВИЗ
ПРИРОДНЕ НАУКЕ ПЕТИ
РАЗРЕД

6.

ТЕМАТСКО
ПЛАНИРАЊЕ- КВИЗ
ПРИРОДНЕ НАУКЕ
ШЕСТИ РАЗРЕД

7.

ТЕМАТСКО
ПЛАНИРАЊЕ- КВИЗ
ПРИРОДНЕ НАУКЕ
СЕДМИ РАЗРЕД

КОРИШЋЕ
Н НА ЧАСУ
ПОВЕЗИВАЊ ПРЕЗЕНТА
Е ГРАДИВА
ЦИЈА,
ПРИРОДНИХ ЛАПТОП,
НАУКА У
ПРОЈЕКТО
ОКВИРУ
Р, ФЛИПЕТОГ
ЧЕТ
РАЗРЕДА
ТАБЛА,
ПЛАТНО
ПОВЕЗИВАЊ ПРЕЗЕНТА
Е ГРАДИВА
ЦИЈА,
ПРИРОДНИХ ЛАПТОП,
НАУКА У
ПРОЈЕКТО
ОКВИРУ
Р, ФЛИШЕСТОГ
ЧЕТ
РАЗРЕДА
ТАБЛА,
ПЛАТНО
ПОВЕЗИВАЊ ПРЕЗЕНТА
Е ГРАДИВА
ЦИЈА,
ПРИРОДНИХ ЛАПТОП,
НАУКА У
ПРОЕКТОР
ОКВИРУ
, ФЛИ-ЧЕТ
СЕДМОГ
ТАБЛА,
РАЗРЕДА
ПЛАТНО

ЊА
МАЈ
2013.

МАЈ
2013.

СЛАЂАНА
ПУТИЋ

АПРИЛ
2013.

ДИРЕКТОР
ПЕДАГОГ

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Стварање подстицајног и безбедног окружења промовисањем ненасиља, толеранције и прихватања
различитости
Задатак 6: Организовање маскенбала
Активности
Извршиоци

Избор датума и
детаљно планирање
манифестације
Договарање и
прикупљање
средстава
Припремање награда
Обезбеђење музике и
осветљења
Одређивање
дежурства родитеља
и наставника
Релизација журке
маскембала
Избор најбоље и
накреативније маске

Наставници одељенске
старешине
Школски тим
Директор
школе

Ученици,
наставници
Фото секција

Време
реализ
ације

Према
плану

показатељ
и

број деце
која
учествују,
број
присутних

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуациј
е

Извештај,
фотографисањ
е

Вршњачки
тим,
Ученички
парламент

време
евалуације

Након
реализациј
е

Фотографисање
манифестације
Израда фото-паноа
Школска 2011/2012.
Одржан маскембал

Школска 2012/2013.
Одржан маскембал



Школска 2013/2014.
ДЕЦЕМБАР
одржан маскембал ученика 1.-4. разр. у фискултурној сали;

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Стварање подстицајног и безбедног окружења промовисањем ненасиља, толеранције и прихватања
различитости
Задатак 7: Организовање „Караоке“
Активности
Извршиоци
Време
Евалуација
реализације
показатељи
како меримо
носиоци
време
евалуације евалуације
Детаљно планирање на
ВТ, УП
септембар
почетку школске године

Пријављивање
ученикеталената
и
уређивање
програма
Припремање награда
Обезбеђење
музике
и
осветљења
Одређивање
дежурства
родитеља и наставника
Релизација „Караоке“
Избор
најталентованијих
ученика
Фотографисање
манифестације

октобар
Директор

новембар

ВТ, УП

децембар

Реализована активност,
број такмичара,
посећеност

Извештај,
фотографисање

ВТ, УП

Након
реализације

Фото-секција

Школска 2011/2012.
Одржане школске Караоке



Одржана дружења са мамама и пригодне приредбе и радионице на тему „Мама“, а као поклон свим мама
одржане Караоке у којим су поред ученика учествовале маме и учитељице



Караоке, овог пута школске, одржане су 21.12.2011., за крај полугодишта



7.марта организоване су караоке у холу школе за децу и родитеље

Школска 2012/2013.
НОВЕМБАР

Караоке за чланове хора
ДЕЦЕМБАР

Караоке организоване задњег наставног дана у школској библиотеци
ФЕБРУАР

Поводом Дана заљубљених одржане караоке у школској библиотеци за ученике старијих разреда

Караоке за чланове хора
МАРТ

Одржана дружења са мамама и пригодне приредбе и радионице на тему „Мама“, а као поклон свим мама
одржане Караоке у којим су поред ученика учествовале маме и учитељице

Школска 2013/2014.




Новембар
караоке у школској библиотеци
Децембар
новогодишње караоке
Фебруар
7. 02. '14. караоке одржане у библиотеци;
РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подстицање позитивних вредности афирмисањем ученичких постигнућа и квалитета
Задатак 1: Избор најлепше учионице
Активности
Извршиоци
Време
Евалуација
реализације
показатељи
како меримо
Обавештавање ученика о

одељенске

Октобар

носиоци
евалуације

време
евалуације

избору
Избор Комисије

старешине
ВТ

Октобар

Израда критеријума за
избор најлепше учионице
Објављивање
критеријума за избор
Процена учионица по
критеријума- 4 посете

Изабрана
Комисија

новембар
новембар

Проглашење победника
и награђивање ОЗ
Извештај о реализацији

ВТ, Директор

децембар,
фебруар,
март, април
За Дан школе

ВТ

јун

изабрана најлепша
учионица,
ученици
заинтересовани за
учествовање у избору

Извештај

Вршњачки
тим

Након
реализације

Тим за заштиту животне средине и естетско уређење школе је оформљен у августу 2013. године. Чланови тима су: Биљана
Јеличић, Милица Гамбер, Невенка Игњатић, Љиљана Митровић, Марија Станковић, Драгана Милићевић, Душка Куновац и
Јована Илић. На седници Наставничког већа као руководилац тима изабрана је Јована Илић, наставница српског језика. Тим
се у току школске 2013/2014. године, тачније од августа 2013. до јула 2014. године, састао седам пута. На првом састанку је
размотрен и усвојен план рада за текућу школску годину. У периоду од 30. септембра до 4. октобра је организовано
интензивно скупљање цвећа, како би хол и учионице биле што лепше. Носиоци активности у вези са естетским уређењем
хола и учионица су биле све учитељице, наставници, али и ученици који су изабрали ликовну и еколошку секцију.
Током читаве године панои у школи су уређивани у складу са дешавањима, празницима, свечаностима у школи, али и
у складу са годишњим добима. Наша школа је ове године добила и посебан простор за родитеље, који су уређивали чланови
Тима за заштиту животне средине и естетско уређење школе и психолог. На паноу у том кутку су јасно истакнута правила
која важе за ученике и родитеље, „Кућни ред школе“, термини индивидуалних разговора код предметних наставника и
учитељица, савети психолога итд.

Кутак за родитеље
Све информације на огласним таблама су редовно ажуриране. У току новембра је наставница биологије, заједно са
ученицима, опремила пано на тему: „Болести зависности“, како би подигла свест код ученика о последицама које изазивају
болести зависности.

Израда паноа
Наша школа се ове године укључила у велики пројекат под називом „Еко школа“, тако да је овај тим добио огромну
помоћ и савезника у виду новог Еко тима, који чине наставници и учитељи из наше школе. У сарадњи са Еко тимом донета је
одлука да од другог полугодишта на ходницима и у дворишту не дежурају само наставници, него и ученици. Заједнички
састанак је одржан 30. јануара, када је утврђен тачан списак ученика који ће чинити ученичку патролу.

По препоруци Тима за заштиту животне средине и естетско уређење школе у марту су разредне старешине одржале
час одељењског старешине на тему. „Заштита животне средине“.
Последња активност предвиђена планом је остварена у јуну месецу, када је бирана најлепша учионица у школи.
Награду су поделили ученици III2 и IV2, који су своје учионице најбогатије украсили. Резултати интерног такмичења су
објављени преко разгласа, те су ови ученици посебно похваљени.
Велику помоћ тиму су пружили и други радници школе, тј. помоћно особље и домар, који су пред сваку приредбу и
сваку манифестацију вредно радили на уређивању ентеријера и екстеријера школе.
РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подстицање позитивних вредности афирмисањем ученичких постигнућа и квалитета
Задатак 2: Организовање хуманитарних акција
Активности
Извршиоци
Време
Евалуација
реализације
показатељи како меримо
носиоци
евалуације
Планирање акције годишњим
септембар
планом рада
Дечији савез
Реализована
Извештај
Дечији савез
Избор наставника сарадника
бар једна
током године,
Организовање акције, прикупљање
Дечији савез,
акција
према плану
средстава и/или реализација
ученици,
годишње
планиране акције
наставници
Слање прикупљеног материјала

време
евалуације
Крај
школске
године

Дечији савез
Школска 2011/12.
Учешће у хуманитарној акцији „Један пакетић-много љубави“.Ученици млађих разреда прикупљали су играчке,школски прибор,прибор
за личну хигијену и одећу за децу из Сигурне куће у Новом Саду.

Школска 2012/13,
У оквиру пројекта „Није тешко хуман бити“, Радио Војводина снимила аудио емисију о Данилу и његовим другарима

Учешће у хуманитарној акцији „Један пакетић-много љубави“.Ученици су прикупљали играчке,школски прибор,прибор за
личну хигијену и одећу за децу из Сигурне куће у Новом Саду.

Школска 2013/14.
Мина Чанковић-Врбашки прикупљала новчану помоћ од запослених у нашој школи за породицу Лекић са Косова и
Метохије.
Учешће ученика и родитеља у хуманитарној акцији прикупљања помоћи деци са Косова и Метохије.Направљен је 31 пакет
који је садржао школски прибор,слаткише и средства за личну хигијену и послат на Косово и Метохију.

Чланови тима поделили одељењским старешинама маркице за прикупљање помоћи Савезу дистрофичара Војводине
*Ученици и родитељи су учествовали у акцији прикупљања одеће и школског прибора за децу Великог Рита (Клиса).

*Уплаћено 7.000,00 динара помоћи Удружењу дистрофичара јужнобачког округа.Помоћ прикупљена од ученика.
*Уплаћено 7.000,00 динара помоћи породици Лекић са Косова и Метохије.Помоћ прикупили запослени у ОШ „Марија
Трандафил“.
*Учитељице првог разреда правиле са ученицима кутије за божићне поклоне.
Направљени су пакетићи које је вероучитељица Јелена Влајков преко Кола српских сестара доставила деци која су лошијег
социјалног статуса.

"ИГРАЧКА ЗА МОГА ДРУГА" -ХУМАНИТАРНА АУКЦИЈСКА ПРОДАЈА ИГРАЧАКА И РУКОТВОРИНА УЧЕНИКА
НАШЕ ШКОЛЕ.УЧИТЕЉИЦА ТАЊА БОКИЋ СА УЧЕНИЦИМА ИЗ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ПРИПРЕМИЛА
ЛУТКАРСКУ ПРЕДСТАВУ"БАЈКА О РИБАРУ И РИБИЦИ", РИТМИЧКА СЕКЦИЈА ЈЕ ПРИПРЕМИЛА КОРЕОГРАФИЈУ

*Учешће у хуманитарној акцији „Један пакетић-много љубави“.Ученици су прикупљали играчке,школски прибор,прибор за
личну хигијену и одећу за децу из Сигурне куће у Новом Саду.
*Прављење божићњих пакетића за децу лошијег социјалног статуса.Направљено је пакета који су преко Кола српских
сестара дистрибуирани деци којој је помоћ потребна.
У оквиру пројекта „Није тешко хуман бити“, одржана новогодишња хуманитарна представа „Деда Мразова новогодишња
папазјанија“ на којој се сакупљао добровољни прилог за операцију Н:Д. Ученика наше школе.

Учешће у акцији прикупљања хуманитарне помоћи за становништво угрожено поплавом.Родитељи,ученици и школа
учествовали у прикупљању воде и хигијенских средстава за становништво које је са поплављених подручја.Помоћ је
испоручена Црвеном крсту Новог Сада .

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подстицање позитивних вредности афирмисањем ученичких постигнућа и квалитета
Задатак 3: Организовање еколошких акција у школи
Активности
Извршиоци
Време
Евалуација
реализације
показатељи
како меримо
Формирати
Еко тим
Направити план
активности
Организовати разноврсне
акције
(сређивање школског
дворишта, сађење цвећа,
скупљање рециклажног
материјала, радионице,
конкурси,...)

директор
септембар
Наставничко веће 2011/2012.
шк. год.
Еко тим
почетак сваке
школске
године
Еко тим
током сваке
школске
године

формиран Еко тим
План активности се
налази у Годишњем
програму
реализовано 70%
планираних активности

носиоци
евалуације

време
евалуације

САЗРП

крај
школске
године

записник са
седнице
Наставничког
већа
Годишњи
програм
извештај
тима

2011/2012
Maj

Ученици 2-1 и 2-2 са учитељицама и родитељима садили цвеће и украсно дрвеће у дворишту.

Еко ревија од рециклираног материјала коју су носили ученици од V до VIII разреда

2012&13.
Време реализације – месец септембар
Активност: У септембру је формирана секција и планирање и програмирање рада. Прво предавање је било о
Заштити животне средине код нас и у свету. Деци сам направила мало предавање на тему Млади и екологија.
Време реализације- месец октобар
Активност: У октобру је била Радна акција у локалном простору. У току месеца смо правили хербаријум.
Користили смо материјал- биљке и тканине
Време реализације – месец новембар
Активност: Причали смо о улози шума у Србији. Разговарало смо на тему очувања ваздуха, земљишта и воде.
Време реализације- Месец децембар
У децембру смо постављали зидне новине са еколошком тематиком. Биолошка разноликост (биљке и животиње).
Време реализације- месец фебруар
Разговарали смо о здрављу као еколошком фактору. У току месеца смо постављали зидне новине.
Време реализације- месец март
Разговарали смо о значају воде и квалитету живота. Читала сам им причу о фабрици воде о којој смо после и
разговарали.(машине,флаширање,извори)
Време реализације- месец април
Тема је била пролећни изглед шуме, водили смо разговор о томе. Цртали смо како шума изгледа у пролеће.
Правили смо и пролећни хербаријум
Време реализације-месец мај
У току месеца смо се припремали за обележавање Међународног дана заштите животне средине. Користили смо
разне слике и текстове.
Време реализације- месец јун
Обележавање Дана животне средине. На крају смо анализирали рад секције. Деца су уживала у тој теми, као и у
прављењу различитих хербаријума.

2013/14.
Време реализације – месец септембар
Активност: У септембру је формирана секција и планирање и програмирање рада. Прво предавање је било о
Заштити животне средине код нас и у свету. Деци смо направиле мало предавање на тему Млади и екологија.
Време реализације- месец октобар

Активност: У октобру је била Радна акција у локалном простору. У току месеца смо правили хербаријум.
Користили смо материјал- биљке и тканине.
Време реализације – месец новембар
Активност: Причали смо о улози шума у Србији. Разговарало смо на тему очувања ваздуха, земљишта и воде.
Време реализације- Месец децембар
У децембру смо постављали зидне новине са еколошком тематиком. Биолошка разноликост (биљке и животиње).
Време реализације- месец фебруар
Разговарали смо о здрављу као еколошком фактору. У току месеца смо постављали зидне новине.
Време реализације- месец март
Разговарали смо о значају воде и квалитету живота. Читале смо
им причу о фабрици воде о којој смо после и разговарали.(машине,флаширање,извори).
Озелењавање школског дворишта( садња дрвећа).
Прикупљање старе хартије.
Време реализације- месец април
Тема је била пролећни изглед шуме, водили смо разговор о томе. Цртали смо како шума изгледа у пролеће.
Правили смо и пролећни хербаријум
Време реализације-месец мај
У току месеца смо се припремали за обележавање Међународног дана заштите животне средине. Користили смо
разне слике и текстове.
Чишће и уређење школског дворишта.
Присуство радионици коришћења новог апарата за рециклажу тетра пак амбалаже( гости из Београда).
Време реализације- месец јун
Обележавање Дана животне средине. На крају смо анализирали рад секције. Деца су уживала у тој теми, као и у
прављењу различитих хербаријума.
Чишћење и уређење школског дворишта.

Одбор Еко школе

На основу упутства за спровођење међународног програма ЕКО ШКОЛЕ у Србији и годишњег плана ЕКО ОДБОРА израђен
је програм рада ЕКО ОДБОРА( у прилогу).
Распоред реализованих активности:
оцена стања животне средине
израда програма рада
формирање еко патроле
знак (лого) еко школе
акција „саобраћај“
акција „угаси“
постављање сталног и променљивог паноа
огледни часови,тема „РЕЦИКЛАЖА“
акција сакупљања лименки није реализована из разлога сто се таква амбалажа не користи код нас
одржане су радионице од 1. до 4. раз. на тему“рециклирање“
разврставање отпада
дрво генерације
озелењавање простора школског дворишта
реализација ЕКО УЧИОНИЦЕ померена је за јесен 2014.
7.април је одређен за пројектни ДАН ЕКО ШКОЛЕ
еко кодекс:реализација радионице рециклажа ТЕТРА ПАКА
оцена стања животне средине
1.Оснивање одбора Еко школе- (Еко одбора)
-На предлог директора школе, Педагошки колегијум и Наставничко веће су донели одлуку да се школа укључи у програм
„Еко школа Европе“. Именовани су чланови и подељена задужења. За кординатора је изабрана Митровић Љиљана. Пријава
за учешће поднета 11.11. 2013.
2. Оцена стања животне средине
-Попуњен упитник и извршена анализа. Резултати анализе позитивни. Одржано 12.12.2013.
3. Израда програма рада
-Програм рада је израђен табеларно 06.12.2013. Одабрана тема – Рециклажа, (паљпир, батерије. пластични чепови ).

4.Праћење стања и оцењивање
-Формирана Еко патрола, коју чине по пет ученика из сваког одељења.
-Направљен план рада .
-Направљен Еко дневник патрола.
-Постављене листе на огласној табили Еко школе
-Урађени видео и фото записи.
-Формирана еко страна на сајту школе.
-Одрађен Дан еко школе (седми април).
-Направљен лого школе и мајце.
-Записници са седница еко тима.
5. Рад према наставном плану и програму
-Сви наставници су издвојили наставне јединице које се односе на реализацију програма Еко школе, те их уврстили у
редовну наставу.
-Достављене припреме за одржане наставне јединице.
- У дневнику ће се ти часови обележавати са великим штампаним словима: ЕШ
6. Обавештавање јавности, укључивање медија
-Позвана је РТВ- Војводине, да пропрати акције, али се нису одазвали позву.
-ТВ- Новосадска је на свом програму објавила информљације везане за наше активности.
- Постављена три национална плаката и потврда о укључивању у програм (у канцеларији директора, у зборници, на паноу
Еко школе).
-Формиран стални пано Еко школе и на њега постављено седам корак: кодекс Еко школе, службени знак Еко школе и лого
школе, који је израђен 28.01.2014. За одабир лога школе спроведен је кокнкурс и одабран је онај који који највише одговара
постављеним критеријумима.
-За пројектни дан изабран је: седми април
7.Означавање и оглашавање Програма школе
-Израђен Еко кодекс (30.01.2014.)
РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подстицање позитивних вредности афирмисањем ученичких постигнућа и квалитета
Задатак 4: Изложба ученичких фотографија
Активности
Извршиоци
Време
Евалуација
реализације показатељи
како меримо
носиоци
време
евалуације евалуације
Избор датума и
Стручна
Септембар
детаљно
већа, ВТ

планирање
изложбе
Припрема
програма

Наставник
ликовне
културе,
наставници
разредне
наставе
Ученици,
наставници
Ученици,

Припрема
радова
Позивање
гостију
Постављање
Ученици,
изложбе
наставници
„Лицитација“
Ученици, ВТ
Фотографисање
Фотои снимање
секција
Утрошак
ОЗ које су
прикупљених
учествовале
средстава према
потреби

током
године
према плану

реализована
једна
продајна
изложба
годишње,
број деце
која
учествују,
број
присутних,
прикупљена
средства

Извештај,
фотографисање

Фотосекција,

Стручна
већа

Након
реализације

Прва изложба фотографија ученика из осетљивих група и њихових вршњака одржана је 27.10.2011. године. У јуну
месецу је за потребе Изложбе су набављени од средстава ДИЛС-а 3 паноа, рамови за фотографије и уплаћена су средства за
израду 100 најуспешнијих фотографија. Ученици су веома заинтересовани. Као тему су имали композицију живота. Жири у
саставу Гордана Стаменковић, Душка Куновац и Славица Баришић (родитељ) одабрали су прве 33 фотографије. Изложба је
запажена и примећена, а ученици задовољни. Како Данило има церебралну парализу и велики спазам шаке, сарадњу са њим
су остварили тако што је позирао и то са великим задовољством.

- Друга изложба фотографија ученика из осетљивих група и њихових вршњака одржана је 27.01.2012. године. Тема
на коју су радили фотографије је била "Школа- оком детета". Критеријум по коме су одабране фотографије је био добро
одрађена композиција на фотографији. О фотографијама су одлучивали сви чланови фото-секције као и руководиоци,
учитељице Аленка Орешчанин и Слађана Путић. Фотографије су представљене родитељима и ученицима. Ученица из
осетљиве групе, ромске националности Дивна Николић учествовала је у прављењу колажа.

-- Трећа изложба фотографија ученика из осетљивих група и њихових вршњака одржана је 21.03.2012. године.
Тема на коју су радили фотографије је била "Ухвати тренутак". Критеријум по коме су одабране фотографије је био добро
одрађена композиција на фотографији. О фотографијама су одлучивали сви чланови фото-секције као и руководиоци,
учитељице Аленка Орешчанин и Слађана Путић. Ученица из осетљиве групе, Дивна Николић и њена мајка направиле су низ
фотографија везаних за дрвеће и лабудове. У раду секције посебно се истицала вршњачка медијација. Ученици виших
разреда су обучавали ученике нижих разреда у коришћењу фотоапарата и изради фотографија са коришћењем фотографских
ефеката на рачунару.
Све изложбе је посетио велики број заинтересованих родитеља, ученика и посетилаца из Ветерника и Новог Сада.
РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: АТМОСФЕРА У ШКОЛИ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подстицање позитивних вредности афирмисањем ученичких постигнућа и квалитета
Задатак 5: Формирање новинарске секције
Активности
Извршиоци
Време
Евалуација
реализације
показатељи
како
носиоци
меримо
евалуације
Избор наставника који ће Директор школе Август 2011.
руководити секцијом
Секција активно ради, број
Извештаји
Стручно
Анкетирање ученика у вези Руководиоци
Септембар
укључених ученика, број
веће
заинтересованости за ову секције
2011.
активности
секција,
секцију
задовољство/незадовољство
Избор
ученика-чланова Руководиоци
Септембар
реализованим акцијама, број
секције
секције
2011.
предлога за нове или
Припрема програма рада
Руководиоци
Септембар
поновљене
активности
секције
2011.
Реализација програма рада Руководиоци
Током године
секције
Евидентирање акција и Руководиоци
Јун 2012.
активности
секције
и секције
извештај о раду секција

време
евалуације
крај
школске
године

Током 2011/2012. школске године остварена је успешна сарадња између чланова новинарске и литерарне секције.
У раду литерарне секције најактивнији су били :Ана Петрушић,Марко Тодоровић,Милана Шовић , Ивана
Ковачевић,Тијана Брадаш ,Луција Стијеповић, Нађа Бардак,Светлана Мршић , Маша Масловарић , Ања Ковачевић и Теодора
Ковић.
У новинарској редакцији радиле су ученице:Бојана Бојанић,Слађана Попадић, Милијана Мићуновић,Јована
Станојевић,Наташа Мајкић, Данка Максимовић, Ања Ковачевић и Невена Арсић.

Урађени су Билтени- Школски Билтен је назван "БУБАМАРЦИ". Сви ученици школе имали су право да одлучују о
имену. Комисија у саставу: директорка, наставник српског језика и председница Ученичког парламента одабрали су
назив.Тема првог броја је Инклузија , другог броја Личност чије име носи школа, Марија Трандафил.Трећи број се бавио
радом школе, четврти насиљем, а пети Смотром луткарства и осталим активностима ученика у претходном периоду.
Ученици од 2.до8. разреда писали су и сликали на тему „Наша срца куцају у истом ритму“. Најуспешнији радови ће бити
објављени у Билтену.
Билтени су штампани у две величине и постевљени су на Сајт школе како би били доступни свим заинересованим ученицима
и родитељима.
На промоцију Билтена одазвало се доста заинтересованих родитеља и ученика. Одштампано је и подељено 700 Билтена.
Купили смо 3 паноа за предвиђену изложбу слика која ће се због финансијских проблема, уместо у предвиђеном термину
одржати у септембру.Уплатили смо израду 100 фотографија. Купили смо рамове за све фотографије.
2.4. Учествовали смо са пригодним материјалом за Конференцији у Сава ценру у Београду.

Школска 2009/2010
Новинарско-литерарна секција је формирана 2009. Године. Млади новинари су прошли све новинарске жанрове и покушали,
на свој начин, да ове жанрове примене у писаној форми у оквиру различитих пројеката и плаката који су били део
новинарског кутка.. За рад са овом групом уценика задужена је наставница српског језика, Зорана Кокотовић.
Ученици се се упознали са неким облицима новинарског изражавања и стекли одређено предзнање за израду часописа.



Школска 2012/2013.
Извештај о раду Литерарне секције нижих разреда
Литерарна секција је почела са радом у октобру.Прво је формирана група на основу личног опредељења. Укључени су
углавном ученици трећег и четвртог разреда. У рад ове секције укључено је седам ученика. Ученици су се бавили писањем
састава на задату тему. Пратили су и писали о значајним манифестацијама и догађајима који су везани за школу али и ван ње.
Значајни догађаји и конкурси били су:
Октобар: Дан школе, када је уређен пано
Новембар: Конкурс на тему Моји баба и деда
Децембар: Састави на тему Зима у мом крају и Стиже нам Нова година
Јануар: Састав на тему Прича мог детињства и Свети Сава наш просветитељ
Фебруар: Часови у фебруару посвећени протеклом распусту и писање на тему Дошли смо са распуста
Март: Часови у марту посвећени прозном изражавању и писање састава за пано на тему Дан жена и Моја мама
Април: Часови у априлу посвећени слободном стваралаштву и на тему Дан планете земље и Књига је мој пријатељ
Мај: Пано на тему- Урадили смо ове године
Школска 2013/2014.
Новинарска секција
У току школске 2012/2013. године ОШ „Марија Трандафил“ није била у могућности да финансијски реализује рад
новинарске секције тако да су ученици редовно похађали драмску и рецитаторску секцију.



Литерарна секција
У току школске 2013/2014. године литерарну секцију су похађали ученици V, VI, VII и VIII разреда (Невена Арсић,
Ања Ковачевић, Александра Ковић, Ана Петрушић, Марко Тодоровић, Ивана Ковачевић, Бранкица Јанковић, Ања Васић,
Нађа Бардак, Teодора Мацура, Миона Сирар и Милован Стојић). Литерарна секција је планирана као двочас и одржавана је
четвртком. Ученици су на овим часовима имали прилику да се упознају са вредним лирским, епским и драмским делима, као
и са основним чињеницама у вези са развојем светске књижевности. Увид у токове књижевности за децу и одрасле помогао
је ученицима да се одлуче у ком смеру ће свој таленат развијати. На часовима литерарне секције у току првог полугодишта
акценат је био на читању и стварању поезије, а у другом полугодишту на читању и стварању прозе, с тим што су на одређене
теме ученици могли да бирају у којој форми ће се изражавати.

Поводом дана школе је организован конкурс на тему „Живот и дело Марије Трандафил“, а на конкурсу је као најбољи
рад изабран текст Иване Ковачевић, која је на свечаној приредби похваљена. Осим интерних избора за најбољи текст,
ученици су имали прилику да учествују и на другим литерарним конкурсима. На литерарном конкурсу „Љубав није само
реч“, који је расписао КИЦ „Младост“ из Футога, ученица Нађа Бардак је освојила 2. место, а награда јој је додељена 1. марта
2014. године. На истом конкурсу су учествовале и ученице Бранкица Јанковић и Миона Сирар, које су похваљене. Све три
песме су објављене у зборнику „Љубав није само реч“. Библиотека наше школе је на тај начин обогаћена књижицом у којој
се налазе песме наших ученика. Млади песници и писци су учествовали и на литерарном конкурсу „Крв живот значи“, но
нису остварили запаженије резултате. Увид у радове полазника литерарне секције су имали сви ученици наше школе, јер су
били изложени на посебном паноу у ходнику школе и у кабинету за српски језик. На приредби, која је организована поводом
успешног завршетка школске 2013/2014. године, Нађа Бардак је представила литерарну секцију и одрецитовала песму за коју
је награђена. Својим наступом она је заокружила рад литерарне секције и тиме испунила и последњу активност која је
планирана за ову годину.
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Школска 2011/2012.
Циљ и задаци секције МЛАДИ ИНФОРМАТИЧАРИ:
У првом полугодишту реализован је рад са Мicrosoft Office програмима: Word I PowerPoint. Рад подразумева упознавање
и самостално руковање са овим програмима.
У другом полугодишту реализован је додатни рад са програмима Word I PowerPoint, као и упознавање и самостално рад на
програмима Excel I Outlook.
Током трајања секције, ученици су научили како да користе Интернет у образовне сврхе, који су сајтови предвиђени за то а
посебан акценат је стављен на безбедност на интернету.
Секцију су похађали заинтересовани ученици од I-IV разреда.
Школска 2012/2013.
Циљ и задаци секције МЛАДИ ИНФОРМАТИЧАРИ:
Током школске 2012/2013. године сваког петка реализован је по један час секције млади информатичари. Секцију су
похађали ученици четвртог разреда, укупно њих десеторо. Циљеви и задаци секције су у потпуности реализовани. Због
великог интересовања ученика и њиховог брзог напретка, током секције реализовани су и додатни садржаји.
Обрађени су следећи програми :
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point

Такође, ученици су савладали основне појмове хардвера и софтвера. Од додатних садржаја на часовима су радили напредније
анимације у склопу Microsoft Power Point. Неколико часова је било посвећено и упознавању са Интернетом, коришћење истог
у образовне сврхе. Посећивали смо образовне портале и Clip art анимације.
Ученици су на крају наставног циклуса имали задатак да направе свој завршни рад, користећи што више сегмената који су
обрађени током школске године. Своје радове су излагали осталим ученицима који похађају ову секцију.

Пројекат „Мој рачунар, мама, тата и ја“
ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Укључивање родитеља у живот и рад школе
ЗАДАЦИ ПРОЈЕКТА: Подизање свести о значају сарадње и стицање навике редовног доласка у школу у сврху реализације
задатака
АКТИВНОСТИ:
1.На првом родитељском састанку учитељица је презентовала Пројекат
2. Направљен је план активности (родитељи су се изјаснили у које време и који дан могу долазити у школу)
3. Формиране су 4. групе (свака група је имала обавезу да дође једном месечно до краја године на двочас предмета “Од
играчке до рачунара”)
4. Донета је одлука да се обради област “Животиње”
5. Презентовање радова је предвиђено за крај школске године
6. Евалуација пројекта
MEDVED
KOKOŠKA

KИT
Ја се зовем Лале
Лалић.

ЗЕЦ
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У марту месецу, са радом је почела и фото –секција. Урађен је план и направљен адекватан материјал из кога
учимо. Материјал је подељен ученицима.
-Фото секција је поново почела са радом треће недеље септембра. У јуну месецу је за рад од средстава ДИЛС-а
купљен фотоапарат и камера и осветљење које ученици користе у раду. Радионице се одржавају сваке друге
недеље.Одзив ученика је одличан. У рад секције укључени су ученици из осетљивих група, Н.Данило, П.Никола,
Ј.Лепосава, као и Н.Дивна. У радионице су укључени и сви родитељи ученика 2-2 разреда. Заједно тематски
радимо на изради тематког филмића.
- чланови фотосекције и њихови родитељи разделили су 400 позивница за изложбе.
Секција је успешно радила читаву школску годину.
Најбољи доказ су изложбе фотографија
Прва изложба фотографија ученика из осетљивих група и њихових вршњака одржана је 27.10.2011. године. У
јуну месецу је за потребе Изложбе су набављени од средстава ДИЛС-а 3 паноа, рамови за фотографије и
уплаћена су средства за израду 100 најуспешнијих фотографија. Ученици су веома заинтересовани. Као тему су
имали композицију живота. Жири у саставу Гордана Стаменковић, Душка Куновац и Славица Баришић (родитељ)
одабрали су прве 33 фотографије. Изложба је запажена и примећена, а ученици задовољни. Како Данило има

церебралну парализу и велики спазам шаке, сарадњу са њим су остварили тако што је позирао и то са великим
задовољством.
Друга изложба фотографија ученика из осетљивих група и њихових вршњака одржана је 27.01.2012. године.
Тема на коју су радили фотографије је била "Школа- оком детета". Критеријум по коме су одабране фотографије
је био добро одрађена композиција на фотографији. О фотографијама су одлучивали сви чланови фото-секције
као и руководиоци, учитељице Аленка Орешчанин и Слађана Путић. Фотографије су представљене родитељима
и ученицима. Ученица из осетљиве групе, ромске националности Дивна Николић учествовала је у прављењу
колажа.
Трећа изложба фотографија ученика из осетљивих група и њихових вршњака одржана је 21.03.2012. године.
Тема на коју су радили фотографије је била "Ухвати тренутак". Критеријум по коме су одабране фотографије је
био добро одрађена композиција на фотографији. О фотографијама су одлучивали сви чланови фото-секције као
и руководиоци, учитељице Аленка Орешчанин и Слађана Путић. Ученица из осетљиве групе, Дивна Николић и
њена мајка направиле су низ фотографија везаних за дрвеће и лабудове. У раду секције посебно се истицала
вршњачка медијација. Ученици виших разреда су обучавали ученике нижих разреда у коришћењу фотоапарата и
изради фотографија са коришћењем фотографских ефеката на рачунару.
Све изложбе је посетио велики број заинтересованих родитеља, ученика и посетилаца из Ветерника и Новог
Сада.
Фото секција је израдила и велики број захвалница учесницима и спонзорима разних дешавања у школи.

На секцији обрађиване теме по плану.
Фото секција фотографисала већину активности школе и обрађивала фотографије у Picasa програму.
Направљен интерни конкурс „Мој кућни љубимац“
На конкурсу прво место освојио Милош Бојовић 4-1, друго место Михаило Бојовић 4-1, треће место Милица
Ступар 4-1 и Сара Здравковић 4-2.
Ученици доносили фотографије свих кућних љубимаца и комисији је било веома тешко да се определи. Као
критеријум је посматран искључиво квалитет фотографије и уметничка креативност.
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У месецу марту, Актив разредне наставе организовао је рад секције луткарства. Направљен је план, ПП презентације о
изради лутака. Секцију активно држе учитељице Аленка Орешчанин и Слађана Путић. Секцијом су обухваћена и деца из
осетљивих група и њихови вршњаци. У раду секције активно учествују и родитељи као ученика из осетљивих група тако и
њихових вршњака.
За потребе секције је у мају, од средстава ДИЛС-а, направљена расклопива луткарска позорница по оригиналним мерама.
Такође од средстава ДИЛС-а је набављен један део материјала за рад секције, а остало ће бити утрошено по плану.
-Луткарска секција је поново почела са радом друге недеље у септембру-Састанци се одржавају сваке друге недеље. За
активан рад су заинтересовани родитељи и ученици-Ученик Никола Павловић, за кога је рађен прилагођен програм постигао
је запажени напредак захваљујући активном афирмисању кроз ову секцију, а активно се укључила и мајка-Ученица Николић

Дивна, која се изјашњава као Ромкиња и припада осетљивој групи искључиво због окружења, веома се активно укључила у
рад секције као и њена мајка.
-5.10.2011. одржано пробно међушколско такмичење у изради најлепше лутке –страшила. Поред наше школе учествовале су
и три школе из окружења (Бачко Ново Село, Нови Сад и Госпођинци). Генерални спонзор нам је била Продуктна берза Нови
Сад и обезбедила пехаре и медање за прва три места. Жири је радио у саставу: Драгана Глоговац, саветница из школске
управе Јужнобачког округа, Нада Костић, дечији писца и Жарко Галетина, директор берзе.Свака група која је правила лутке
у свом саставу је имала 6 чланова од који је један из осетљиве групе и у којим има и родитеља.Веома смо задовољни
одржаном манифестацијом
Направили смо праву, оригиналних димензија, луткарску позорницу. Како нисмо имали довољно предвиђених финансијских
средстава због разлике у курсу евра , у израду су нам се, волонтерски, прикључили и родитељи. Уместо готове луткарске
позорнице, смањених димензија, од предвиђених средстава, направили су право луткарско позориште.
-Секција је успешно израдила чарапа лутке за представу «Три прасета» са којом се представила на приредби поводом дана
Месне заједнице Ветерника. Родитељи су заинересовани. Деца из осетљивих група имају могућност да покажу шта знају.
Опуштенији су и веома заинтересовани.
-Направили смо 10 лутака за луткарску представу "Зачарана принцеза" са којом смо учествовали на Смотри и били у две
посете 29.02.2012.у Госпођинцима у ОШ"Жарко Зрењанин" и 24.02.2012. у Жабљу у ОШ"Милош Црњански".
Направљене лутке уа представу „Ружно паче“

Увежбана глума за представу „Деда Мразова новогодишња папазјанија“ која је приказана у децембру и изазвала веома
повољне критике.

Током представе прикупљан добровољни прилог за помоћ око операције нашег ученика и члана секције.
Направљен Сајт луткарске секције.
Завод за унапређење образовања акредитовао наш семинар „Лутка у настави и инклузивном процесу“ који је подржао Центар
за стручно усавршавање Кикинда за школску 2014/15. И 2015/16.
Иста представа модификована и прерађена у „Бајковиту папазјанију“ и приказана током Отворених врата школе, будућим
првацима, у априлу месецу.
Убјављен Конкурс за 3. Смотру „Наша срца куцају у истом ритму“, направљене позивнице и флајери.
РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ

Приоритет: ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Побољшати сарадњу са родитељима укључивањем родитеља у активности школе
Задатак 1: Организовање предавања за родитеље
Активности
Анкетирати родитеље о теми која
их интересује
Припрема предавања
Припрема штампаног материјала
за родитеље
Обавештавање и позивање
родитеља
Реализација предавања
Извештај о реализацији

Извршиоци
одељенске
старешине
психолог/ педагог
одељенске
старешине
психолог/педагог

Време
реализације
током школске
године

показатељи
једно
предавање за
родитеље
годишње,
одзив
родитеља

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуације
извештај

психолог/
педагог

време
евалуације
након
реализације

сарадња са родитељима остварена је и кроз рад Савета родитеља, где психолог школе припрема,
присуствује и води седнице Савета родитеља, као и води записник
групни рад са родитељима ученика који имају сличне развојне проблеме, реализовала родитељске
састанке у IV2 на тему „Вршњачко насиље“ и у оба одељења IV разреда „Адаптација ученика при преласку са
разредне на предмету наставу“ (19.04.2012.)
организовање трибине за родитеље ученика од V до VIII разреда, тематски родитељски састанак о
злоупотреби дрога 01.12.2011. - Црвени крст Новог Сада, предавачи др Маша Зеленовић, психолошкиња –
психотерапеут Нада Тодоресков и полицијски саветник Остоја Јовишевић
у сарадњи са учитељицом Аленком Орешчанин у оквиру ДИЛС-појекта реализовала две трибине за
родитеље деце од I до IV разреда на тему „Ненасилна комуникација“ 22.12.2011. и тема „Стоп насиљу“ 05.04.2012.
Програм превенције насиља у школи реализован је кроз низ активности:
кроз редовну наставу, ваннаставне активности , секције, спортске активности и
такмичења, у оквиру Тима за заштиту деце / ученика од насиља, у оквиру „ Црвеног крста“,
у оквиру „ Дечјег савеза“, кроз индивидуални рад са ученицима и кроз сарадњу са родитељима. Обзиром да су за све
наведене активности израђени посебни извештаји о раду који су саставни део годишњег извештаја рада школе, овде ће
бити дат детаљан извештај о раду на превенцији употребе средстава зависности и наркотика у школи.

Програм је реализован кроз редовну наставу, часове одељенских старешина, рад секција, за ученике од
првог до осмог разреда. Обрађене су теме: Опасности неправилног коришћења лекова, Штетност ПАС-а и
безнадежна будућност особа које их користе, Правилно коришћење хемијских материја, Одговорно понашање,
Правила и вредности. Реализатори ових активности су одељенске старешине, наставници биологије и хемије и
психолог школе.









За родитеље ученика петог до осмог разреда, у сарадњи са Градским одбором за превенцију болести
зависности организован је и реализован тематски родитељски састанак о злоупотреби дрога 01.12.2011. године.
Предавачи су др Маша Зеленовић, психолошкиња – психотерапеут Нада Тодоресков и полицијски саветник
Остоја Јовишевић.
У сарадњи са Саветовалиштем за младе, 23.05.2012. године реализовано је предавање за ученике осмог
разреда на тему „Превенција наркоманије“, предавач Ступавски Снежана.
реализовала родитељске састанке у оба одељења IV разреда на тему „Адаптација ученика при
преласку са разредне на предмету наставу“ (23.04.2013.године)
организовање Тематског родитељског састанка о злоупотреби дрога за родитеље ученика 7 и 8
разреда,19.11.2012.године - Црвени крст Новог Сада, предавачи др Маша Зеленовић, психолошкиња –
психотерапеут Нада Тодоресков и полицијски саветник Остоја Јовишевић.
реализован је родитељски састанак за родитеље ученика VIII разреда у сарадњи са директором школе ,
а на тему понашања ученика и односа према школској имовини, дана 27.02.2013.године.

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ

Приоритет: ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1: Побољшати сарадњу са родитељима укључивањем родитеља у активности школе
Задатак 2: Организовати трибине „Моје занимање је...“ са родитељима „предавачима“
Активности
Направити план и изабрати
занимања о којима ће се
ученицима говорити
Анкетирати родитеље

Извршиоци

показатељи

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуације

време
евалуације

педагог
септембар
одржана једна
трибина
годишње

одељенске
старешине

Договор са родитељима о начину и
времену реализације трибина
Обавештавање ученика
Реализација
Извештај о реализованој
активности

Време
реализације

Тим за сарадњу са
родитељима

извештај

Тим за
сарадњу са
родитељима

крај
школске
године

2.
полугодиште

Школска 2010/2011
организоване су посете средњих школа нашој школи ради професионалног информисања ученика( средња пољопривредна
школа из Футога,приватна рачунарска гимназија „ Смарт“, елитна приватна економска школа
ученици су посетили сајам образовања „ Путокази“ у пратњи одељенског старешине и психолога школе
у холу школе уређен је посебан пано намењен само информацијама важних за ученике осмог разреда
одрађена радионица на тему „ Шта бих волео да будем када порастем“
посета рачунарској гимназији „ Смарт“ и учешће наших ученика у квизу
Професионална оријентација
одржан час у VIII разреду: анкета „ Коју бих школу желео да упишем“, „Шта је важно за прави избор занимања, најчешће
грешке које ученици праве при избору школе“ (23.01.2012.)
одржан час у VII и VIII разреду, пружање основних информација ученицима о полагању завршног испита, о средњим
школама које могу уписати и постојећим смеровима у оквиру појединих школа
ученици VIII разреда тестирани су тестом професионалних интересовања ТПИ, извршен саветодавни рад са ученицима
организоване су посете средњих школа нашој школи ради професионалног информисања ученика (Пољопривредна школа из
Футога, приватна рачунарска гимназија „Смарт“, елитна приватна економска школа, приватна школа „Свети Никола“,
медицинска школа „Хипократ“)
ученици су посетили сајам образовања „Путокази“ у пратњи одељенског старешине и психолога школе дана 01.03.2012.
у холу школе уређен је посебан пано намењен само информацијама важних за ученике VIII разреда

посета наших ученика гимназији „Светозар Марковић“
активности у оквиру пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“
Школска 2012/2013.
Превентивне и едукативне радионице са ученицима на разне теме – професионална оријентација,о наркоманији,
вршњачко насиље, медијација, о родитељима, ко нам помаже када смо у невољи, знаци пријатељства и друго( о реализованим
часовима психолога постоји посебна евиденција- укупно је 18 реализованих часова за ученике од 1-8 разреда)
одржан час у VIII разреду: анкета „ Коју бих школу желео да упишем“, „Шта је важно за прави избор занимања,
најчешће грешке које ученици праве при избору школе“
одржан час у VIII разреду, пружање основних информација ученицима о полагању завршног испита, о средњим
школама које могу уписати и постојећим смеровима у оквиру појединих школа – Мрежа школа
час на тему „ У свету врлина и вредности“-радионица из области ПО
ученици VIII разреда тестирани су Тестом професионалних интересовања ТПИ, и тестом особина личности; извршен
саветодавни рад са ученицима
организоване су посете средњих школа нашој школи ради професионалног информисања ученика (Пољопривредна
школа из Футога, приватна рачунарска гимназија „Смарт“, Елитна приватна економска школа,
медицинска школа
„Хипократ“, средња Машинска школа
ученици су посетили сајам образовања „Путокази“ у пратњи одељенског старешине




















Школска 2013/2014.
превентивне и едукативне радионице са ученицима на разне теме – професионална оријентација, о наркоманији,
вршњачко насиље, медијација, о родитељима, ко нам помаже када смо у невољи, знаци пријатељства и друго
Презентација средње медицинске школе „Хипократ“ одржана у нашој школи 13.02.2014.године
ПО кутак редовно ажуриран , постављене све важне информације за осмаке, важни датуми , датуми одржавања
отворених врата у средњим школама , флајери и слично.
Сарадња са НСЗ - 28.марта 2014.године одржано предавање, односно групно информисање ученика осмог разреда.
Информисање је реализовала Маја Милић Ђорђеввић-саветник за каријерно информисање.
Гимназија Смарт се представила нашој школи 09.04.2014.године.
Медицинска школа „ Доситеј Обрадовић“ је посетила нашу школу 15. априла 2014.године и представила се нашим
осмацима
Средња пољопривредна школа из Футога је 07.маја 2014.године одржала презентацију нашим ученицима
На седници Савета родитеља стручни сарадник информисала је родитеље о реализованим активностима у оквиру ПО
и позвала родитеље на учешће путем активности- родитељи различитих занимања ( ове активности реализоваће се наредне
школске године).
Неке активности отказане су због тешкоћа у ораганизацији, а неке због препоруке да се одложе ваннаставне
активности због поплава (Сремска Каменица - сајам образовања , посета посластичарници „Времеплов“)

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Побољшати сарадњу са окружењем кроз боље информисање
Задатак 1: Направити и уређивати сајт школе
Активности
Отварање Домена

Одабир фирме која ради
динамичке сајтове

Извршиоци
Тим за
промоцију
школе
Тим за
промоцију
школе

Израда дизајна сајта

Одабрана
фирма

Обука за постављање
садржаја сајта

Радник
одабране
фирме

Постављање сајта

Тим за
промоцију
школе

Време
реализације

током
школске
2011/2012.год.

показатељи
Отворен
домен,
изабрана
најповољнија
понуда,
анкета на
сајту
оњеговом
изгледу (60%
задовољно),
могућност да
више
наставника
(преко 5)
учествује у
креирању
сајта,
постављен
сајт

Евалуација
како
носиоци
време
меримо евалуације евалуације
подаци
са сајта

Тим за
промоцију
школе

током
школске
године

На основу добијених средстава од ДИЛС-а, пронађена је најповољнија агенција за израду сајта и закупљен адекватан
хостинг код Еунета. За изглед сајта се побринула агенција 3 oranges из Новог Сада, уз помоћ учитељице Аленке Орешчанин
и Квргић Бојана.
На овој адреси можете погледати наш сајт и ставити своје коментаре. www.osmarijatrandafil.edu.rs Иако смо сајт
недавно пустили у рад број посета је веома задовољавајући.

Формиран је Стручни тим за летопис и ажурирање школског сајта

Тим за израду летописа школе и ажурирање сајта је у школској 2013/2014. години одржао 4 састанка. Донет је
план рада и постигнут договор да ће чланови тима руководиоцу достављати извештај до 10. сваког месеца о
активностима од значаја за израду летописа школе. Како нико од чланова овај договор није остварио, тим се
састао поново и констатовао да би, у недостатку особе која је обучена за ажурирање сајта, било добро да се неко
од чланова, кроз семинар, за ово обучи. Ни ово није остварено. Тим се потом договорио да ће свако стручно веће
направити блог, за који ће линк бити постављен на сајт школе, а свако стручно веће ће на свој блог постављати
материјал. Ово је остварило само стручно веће разредне наставе.
Наше сајт адресе :
Сајт школе www.osmarijatrandafil.edu.rs
Сајт учитеља http://skolaalenka62.wix.com/ucitelji
Сајт луткарске секције http://skolaalenka62.wix.com/nasasrcakucajuuistomritmu

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Побољшати сарадњу са окружењем кроз боље информисање
Задатак 2. Направити и уређивати Facebookстрану
Активности
Изабрати ученике (два из ВТа) која ће са психологом
водити FB страну школе
Отварање FB групе
Ажурирање FB групе

Извршиоци
координатор ВТ-а
изабрани
ученици, психолог

Време
реализације
током
школске
2011/12.
године

показатељи
FB страница постоји, број
чланова групе,
посећеност

Евалуација
како
меримо
извештај

носиоци
евалуације

време
евалуације

Тим за
промоцију
школе

два пута у
току године

Овај развојни циљ је одрађен. Реализовао га је наставник техничко Павле Сешић. Временом смо увидели недостатке овакве
странице па је ШРТ донео одлуку да се страница угаси јер не даје продукте каве смо хтели да постигнемо.
РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Побољшати сарадњу са окружењем кроз боље информисање
Задатак 3: Израда школског часописа и зидних школских новина
Активности
Детаљан план активности за
одређену школску годину
Одабир тема и рубрика које
ће бити обрађене у новинама
Објављивање зидних новина

Обезбеђивање финансијских
средстава за издавање
штампаних новина

Извршиоци
руководиоц
новинарске
секције
руководиоц
секције, ученици

директор

Време
реализације

показатељи

Евалуација
како
носиоци
меримо
евалуације

време
евалуације

септембар
сваке године

октобар,
децембар,
фебруар,
април
септембар
2012/јануар
2013.

4 пута годишње
објављене зидне новине,
број ученика у секцији, 2
броја штампаних
школских новина

школске
новине

Тим за
процију
школе

на крају
школске
године

Припрема текстова за
штампане школске новине
Извештај о раду новинарске
секције

руководиоц
секције, ученици
руководиоц
секције

2 пута у
години
2012/13.
јун

Овај задатак се успешно остварује. Сваки наставник има свој пано који се уређује тематски. Сви панои се фотографишу и
слике документују у архиви. Тим за естетско вредновање води рачуна о динамици смене школских зидних новина. Овим
циљем смо постигли да се ученици активно укључују у израду, као и да се избегне уништавање радова.
Панои

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3: Побољшати сарадњу са локалном заједницом кроз укључивање школе у пројекте
Задатак 1: Укључивање школе у пројекат Школа без насиља“
Задатак 2: Укључивање школе у пројекте локалне заједнице
Директор школе и запослени ће пратити могућности укључивања школе у пројекте Министарства просвете и пројекте локалне
заједнице и предузимати све потребно да школа у исте буде укључена.
Формиран је Стручни тим за сарадњу са локалном заједницом









СЕПТЕМБАР
усвојен годишњи план рада
подељена задужења, ко ће са којом установом контактирати
ОКТОБАР
израђен полугодишњи план тима
прегледане и продискутоване понуде за сарадњу, које су прикупљене
Центар за социјални рад, на тему сузбијања малолетничке деликвенције, организовао је тренинге за једног ученика и
наставника. Као представници наше школе ишли су Дарко Хавловић и Биљана Јеличић
Новосадски хуманитарни центар је у нашој школи, у трећем и четвртом разреду, одржао предавање на тему трговине
људима-Црвенкапа



ДЕЦЕМБАР
уместо посете позоришта у Футогу,школа је организовала представу у холу школе
замисао за одржавање зимских чаролија нажалост није реализована, али ће тим следеће школске године бити
упорнији, како би се ова идеја спровела у дело
договор о могућим активностима у другом полугодишту




ЈАНУАР
посета СНП-а у Новом Саду, оперета Кнегиња чардаша ( пети и шести разред)
сарадња са свештеним лицима из цркве у Ветернику






ФЕБРУАР
у сарадњи са КИЦ-ом Младост из Футога, послати су литерарни радови наших ученика, од којих су неки били и
награђени. тема конкурса је била Љубав није само реч
МАРТ
посађене су саднице које су добијене из расадника у окружењу Ветерника, као и дрво генерације





АПРИЛ
чланови тима прикупљају податке о одржаним часовима здравственог васпитања, у оквиру свих предмета
МАЈ
прикупљана је и послата хуманитарна помоћ за угрожене у поплавама
у холу школе одржана је представа, по мотивима приче Мали принц, у извођењу ученика из ОШ " Светозар Марковић




Тоза "



већ традиционално, месна заједница Ветерник, уручила је поклон ученику генерације
планирана обука безбедности у саобраћају, од стране мото удружења Номади, на жалост није одржана, због ванредне
ситуације, која је у том тренутку била проглашена
ЈУН






учешће на фестивалу Беби-егзит, на Петроварадинској тврђави (учитељице на свом еко-штанду, а плесна група и део хора на
сцени код сата)
у сарадњи са домом здравља, одржано је више предавања на различите теме, за ученике од трећег до седмог разреда
Осим наведених сарадњи, психолошкиња школе је сарађивала са многим другим институцијама, чији се списак налази у
комплетној документацији овог тима.
Након анализе годишњег рада тима, чланови су се сложили и дали предлог, да се у овај тим укључи нека особа која је
слободнија у комуникацији са особама ван наше установе.
Формиран је Стручни тим за израду за праћење и извршавање пројеката








Тим одржао пет формалних састанака на којим асу донете одлуке о писању пројеката од важности за школу.
Прво пројекат за која су добијена средства је пројекат „Стоп насиљу и дискриминацији“ Покрајинског секретаријата за спорт
и омладину. Пројекат реализован по плану и поднет извештај. Координатор пројекта Аленка Орешчанин. Обухваћени
пројектом сви наставници, родитељи и ученици. Пројекта завршен у децембру 2013.


Поднета пројектна документација за пројекат „Опремање објеката или појединих садржаја установе“, кои је расписало
Министарство просвете.
Пријава пројекта „Култура комуникације међу младима 2“








Поднета документација за приступ „Еко школе Европе“, формиран Еко одбор и урађена комплетна документација за
приступ.


Конкурисано код Покрајинског секретаријата за добијање средстава за организовање „3. Смотре луткарских група које у
свом састау имају бар једног учесника из осетљиве групе“Наша срца куцају у истом ритму“. Средства одобрен, а Смотра
одржана 17.04.2014. и послат извештај Секретаријату.
Присуство на конференцији „ Могућности коришћења ЕУ фондова у области пограничне сарадње, директорка, Милијана
Граховац Проле и Аленка Орешчанин, председник Тима.
Детаљни извештаји се налазе у архиви школе.
РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4: Побољшати везу са окружењем појачаном промоцијом школе
Задатак 1: Организовање заједничких активности са вртићима у окружењу
Активности
Извршиоци
Време
реализације
показатељи
избор Тима, односно задужених за
организацију
контактирање вртића у окружењу
планирање заједничких активности
са вртићима (приредбе, посета
часова, play day, Дечја недеља,...)
припремање заједничких активности
извођење заједничких активности
фотографисање и снимање

Тим за промоцију,
учитељи,
наставници

током школске
године

најмање два
сусрета и две
реализоване
заједничке
активности

Евалуација
како меримо
носиоци
евалуације

време
евалуације

извештај,
фотографије

крај школске
године

Тим за
промоцију
школе

Одржана отворена врата школе за будуће прваке

Одржана отворена врата школе за будуће прваке, а луткарска секција припремила представу „Необична
папазјанија“

Одржана отворена врата школе за будуће прваке, а луткарска секција припрењмила представу „Буре меда“
Учествовали на „Беби егзиту“

РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет: ВЕЗА ШКОЛЕ И ОКРУЖЕЊА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4: Побољшати везу са окружењем појачаном промоцијом школе
Задатак 2: Тематске посете установама
Активности



Извршиоци

Сачинити план посета

Стручна већа

Реализовати посете
Фотографије са посета
истаћи на паноу у холу или
ставити на сајт

наставници
фото-секција
Тим за промоцију
школе

Време
реализације
август сваке
школске
године
током године
током године

показатељи
направљен план
реализоване 2 посете
годишње
информације о посети су
доступне

Евалуација
како
меримо
Годишњи
програм
извештаји
већа
фотографије

носиоци
евалуације

време
евалуације

Педагошки
колегијум

крај
школске
године

Неке активности отказане су због тешкоћа у ораганизацији, а неке због препоруке да се одложе
ваннаставне активности због поплава (Сремска Каменица - сајам образовања , посета посластичарници
„Времеплов“)

