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Ова школска година почела је 1. септембра 2016. године и била је организована у два
полугодишта. Прво полугодиште завршено је 23. децембра, а друго у _______. јуна 2016. године, за
ученике осмог разреда а у ________ јуна 2016. године, за ученике од првог до седмог разреда. У
току школске године ученици су имали зимски, пролећни и летњи распуст. Поред Школског
програма којим се реализује наставни план и програм, наша школа остварује и индивидуални
образовни рад за децу којој је потребна додатна подршка у образовању.
У школи ради 63 наставника, директор школе, 4 стручна сарадника и 22 радника ван
наставе. Ове школске године нашу школу је похађало 876 ученика распоређених у 35 одељења.
Почетком школске 2015/2016. године, школа има 876 ученика, распоређених у 35 одељења.
По одељењима то изгледа овако:
I разред
103 ученика - 4 одељења
II разред
117 ученика - 5 одељења
III разред
110 ученика - 4 одељења
IV разред
105 ученика - 4 одељења
V разред
101 ученик
- 4 одељења
VI разред
121 ученик
- 5 одељења
VII разред
105 ученика - 4 одељења
VIII разред
124 ученика - 5 одељења
Разреди:
I-IV
V-VIII

Дечаци:
224
215
439

Девојчице:
211
226
437

Укупно:
435
441
876

Ове школске године у први разред је уписанo 103 ученика, који су након тестирања
распоређени у 4 одељења. Њих су преузеле следеће колегинице:
I1 Славојка Милошевић
I2 МАја Биберџић
I3 Даница Коцевска
I4 Љиљана Чакаревић
Пред сам почетак школске године, 30. августа, одржана је приредба поводом пријема
првака у школу коју су припремили ученици четвртих разреда. Родитељи будућих првака заједно
су са својом децом присуствовали овом догађају и тако смо заједно обележили почетак
школовања нове генерације наших ученика. Након приредбе учитељице Биљана Вуковић, Биљана
Шкорић, Нада Ушћумлић и Биљана Бодирожа преузеле су ученике свог одељења одвели их у
учионице.
Одељенске старешине петих разреда су постале следеће колеге:
V1
Драгослав Рудовић
V2
Андреј Трифковић
V3
Александра Тасковић
V4
Драгана Жигић

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

Председници одељенских већа у школској 2016/2017. години били су:
I разред — Љиљана Чакаревић
II разред — Биљана Бодирожа
III разред — Татјана Квргић
IV разред — Жана Папшот Козик
V разред — Андреј Трифковић
VI разред — Жана Симић
VII разред — Невенка Ивић
VIII разред — Милица Мимић
Школа омогућава слободне активности и ученичке организације где активности ученика
школе пружају могућност да открију, задовоље и даље развијају интересовања, склоности и
способности. У слободне активности укључени су ученици од I до VIII разреда. Ученици од првог
до трећег разреда ће своја интересовања задовољити у оквиру одељењских заједница.
Подручја рада слободних активности су наставни предмети, радно производне и техничке
делатности, културно-уметничке и спортско-рекреативне делатности. Анкетирањем ученика
утврђена су њихова интересовања и у складу с тим формиране су секције. Организовано је 14
различитих секција.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Литерарна секција
- Сандра Станар
Цвећарска секција
- Вера Ковач
Драмска секција
- Невенка Ивић
Новинарска секција - Зорица Жигић
Фудбал
- Никола Пантелић
Одбојка
- Светлана Швоња
Фото секција
- Илија Делић
Стари занати
- Драгослав Рудовић
Живот кроз векове
- Жана Симић
Информатичка секција - Лепосава Алексић
Ликовна секција
- Весна Милинковић
Планинарска секција - Борко Ковачић
Немачки кроз игру
- Милица Мимић
Кошарка
- Саша Брборић

У школи је 828 ученикa слушало наставу православног катихизиса, 3 ученика католички
вјеронаук а 45 је ишло на часове грађанског васпитања. Наставу православног катихизиса
реализовали су Миладин Божиловић и Марија Павловић, католички вјеронаук Јулиана Панковић,
а наставу грађанског васпитања Наталија Ласица.
Ученицима наше школе омогућено је да прате наставу из изборног предмета матерњи
језик са елементима националне културе. Наставу русинског језика реализовала је Ана Марија Рац,
за 5 ученика.
У школи су деловале 3 ученичке организације: Дечји савез (руководилац - Татјана Квргић),
Ученички парламент, Црвени крст (руководилац - Нада Ушћумлић).
На почетку школске године формирани су и тимови који ће својим радом допринети бољој
организацији рада школе.

Чланови Тима за самовредновање у овој школској години су:
1. Теодора Митић, директор школе
2. Александар Брборић, представник Школског одбора
3. Љиљана Дуроњић, представник Савета родитеља
4. Стеван Јованчевић, представник Ученичког парламента
5. Татјана Радосављевић, проф. енглеског језика
6. Милица Мимић, проф. немачког језика
7. Милана Величков, проф. математике
8. Ђурђица Вујић, проф. информатике и рачунарства
9. Миладин Божиловић, проф. верске наставе
10. Вања Недић, проф. математике
11. Жаклина Папшот Козик, проф. разредне наставе
12. Снежана Нецков, педагог, руководилац Тима
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:
1. Нада Цвијановић, наставник разредне наставе, Координатор Тима
2. Биљана Шкорић, наставник разредне наставе
3. Борко Ковачић, наставник техничког и информатичког образовања
4. Биљана Гагић, наставник немачког језика
5. Маја Биберџић, наставник разредне наставе
6. Светлана Швоња, наставник физичког васпитања
7. Зорица Жигић, наставник српског језика
8. Драгослав Рудовић, наставник техничког и информатичког образовања
9. Наталија Ласица, наставник српског језика
10. Анита Иванишевић, психолог школе.
Тим за пројекте:
1. Теодора Митић, директор школе
2. Весна Милетић, професер биологије
3. Бојана Балаћ, професор разредне наставе
4. Биљана Шкорић, професор разредне наставе
5. Андреј Трифковић, професор математике
6. Невенка Ивић, професор српског језика
7. Горан Субашић, - професор географије
8. Ненад Бабић, професор физичке културе
Тим за инклузивно образовање:
1. Даница Коцевска, професор разредне наставе - координаторка тима,
2. Снежана Нецков, педагог
3. Анита Иванишевић, психолог
4. Весна Ружин, професор разредне наставе
5. Вања Недић, професор математике
6. Илија Делић, професор информатичкотехничког образовања
7. Јелена Јанков, професор информатичкотехничког образовања
8. Јована Барбуловић, професор српског језика
9. Марија Босић Павловић, професор верске наставе
10. Тања Варагић,професор хемије.

Тим за информисање:
1. Илија Делић, професор информатичкотехничког образовања - руководилац тима
2. Александра Тасковић, професор енглеског језика
3. Љиљана Чакаревић, професор разредне наставе
4. Андреј Трифковић, професор математике
5. Бојана Балаћ, професор разредне наставе
6. Борко Ковачић, професор техничконформатичког образовања
Тим за професионалну орјентацију:
1. Теодора Митић – директор школе
2. Ђурђица Вујић – наставник информатике
3. Биљана Гагић- наставник немачког језика
4. Анита Иванишевић – психолог, координатор
5. Татјана Радосављевић- наставник енглеског језика
6. Наташа Михајлов-наставник физике и хемије
7. Горан Субашић-наставник географије
Тим за естетско уређење школе:
1. Вера Коваћ, професор биологије - руководилац тима
2. Весна Милинковић, професор ликовног васпитања
3. Борко Ковачевић, професор технике
Тим за културну и јавну делатност школе:
1. Зорица Нађ Хевеши, професор српског језика- руководилац тима
2. Бранка Влаховић, професор музичког васпитања
3. Весна Милинковић, дипломирани сценограф
4. Валентина Кртолица, професор разредне наставе
5. Маја Биберџић, професор разредне наставе
Тим за стандарде:
1. Теодора Митић, директор школе
2. Весна Милетић, помоћник директора
3. Даница Коцевска, професор разредне наставе
4. Снежана Нецков, педагог
5. Анита Иванишевић, психолог
6. Весна Ружин, професор разредне наставе
7. Марија Павловић, професор верске наставе
У складу са образовним областима, у школи постоје следећа стручна већа и активи:
- Стручно веће за језик, књижевност и комуникацију
- Драгана Жигић
- Стручно веће за друштвене науке и филозофију
- Снежана Матковић
- Стручно веће за метематику, природне науке и технологију- Татјана Варагић
- Стручно веће за уметност
- Весна Пантовић
- Стручно веће за физичко и здравствено васпитање
- Светлана Швоња
- Стручно веће за разредну наставу
- Нада Радованов
- Стручни актив за развојно планирање
- Славојка Милошевић
- Стручни актив за развој школског програма
- Јасмина Мркић

Председник Школског одбора био је Александар Брборић, представник запослених.
Остали чланови Школског одбора били су:
1. Жељко Јованчевић, представник Савета родитеља
2. Маја Зељковић,
представник Савета родитеља
3. Дејан Поповић,
представник Савета родитеља
4. Драгана Корда,
представник локалне заједнице
5. Петар Јованчевић,
представник локалне заједнице
6. Младен Малеш,
представник локалне заједнице
7. Жана Симић,
представник запослених
8. Наташа Петровић,
представник запослених

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ОДРЖАНО 22.08.2016.г.
Седници је присуствовало 57 чланова
Директорка школе, Теодора Митић, отворила је седницу Наставничког већа и присутнима
пожелела добродошлицу. Најпре се захвалила на солидарности коју је колектив показао у тешким
тренуцима, а затим је истакла да је урађена подела наставе. Истакла је да ће ценус образац бити
послат већ истог дана, а сутрадан у Школску управу. Потом је директорка истакла да ове школске
године немамо проблем са нормом нити имамо технолошких вишкова. Напоменула је да тражи од
запослених дасвако ради свој посао као и до сада.
Помоћник директора, Весна Милетић, поделила је задужења наставницима у оквиру 40-часовне
радне недеље. За ову школску годину чланови Тимова и стручних актива се неће мењати.
Председник актива учитеља биће Вања Кртолица. Одељенске старешине будућих петих разреда
су: 5-1 преузима Драгослав Рудовић, 5-2 преузима Андреј Трифковић, 5-3 прузима Александра
Тасковић, а 5-4 ће преузети Драгана Жигић.
Поделила је и објаснила календар рада школе. Истакла је на седници да је потребно завршити све
планове секција, стручних већа, оперативне и глобалне планове наставних предмета како би се
могао завршити ГПРШ. На састанку је било речи и о добијању решења за новчану помоћ од 6000
динара за ону децу од 1 до 8 разреда ако су из породица које примају дечији додатак. Најавила је
семинар у школи, 24.08.2016.г. Савремена социологија у пракси образовања. У плану да се
направе бар 3 семинара оваквог типа.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ОДРЖАНО 29.08.2016.г.
Седници присуствовао 51 члан
Директорка школе, Теодора Митић, на Наставничком већу присутнима је представила свој
извештај о раду у коме је навела резултате рада и остале детаље. Помоћник директора, Весна
Милетић, поднела је запосленима извештај о раду школе
за школску 2015-2016. Помоћник
директора, Весна Милетић, представила је Програм рада за школску 2016- 2017. Наставничко веће
је разматрало Програм рада за школску 2016-2017. Помоћник директора, Весна Милетић, на
састанку је говорила о успеху ученика на крају школске године након полагања поправних испита.
Распоред часова ће бити одштампан, а дошло је и до нове поделе верске наставе, говорила је о
организацији рада на почетку школске године и рекла да школска година почиње 01.септембра, да
непарна смена почиње пре подне у 7:30, а парна после подне у 13:30. Говорила је и о спровођењу
тестирања за шесте и осме разреде које би требало да се спроведе у септембру школске
2016/2017. Такође је изнела обавештење о износу школског динара који је ове године 400 динара.
У случају да двоје деце иду у школу свако дете плаћа по 250. Осигурање за децу и даље плаћа
град, док се за цену чувара школе чека одлука са састанка Савета родитеља. По поласку у школу
полиција ће бринути о безбедности саобраћаја нарочито због ђака првака.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА

У среду, 31.8.2015. године, са почетком у 18 часова, у сали за физичко васпитање
ОШ Михајло Пупин, одржана је приредба поводом свечаног пријема ђака-првака.
Учитељице првог разреда су заједно са својим бившим ђацима, ученицима петог разреда,
припремиле приредбу. На приредби је учествовао оркестар ученика III-5 одељења, под
руководством учитеља Србе Јанкова.
Директор школе Теодора Митић поздравила је будуће прваке и њихове родитеље
и пожелела им срећан почетак школовања. Након пригодног програма учитељице су са
својим ученицима отишле у своја одељења:
I-1 Славојка Милошевић
I-2 Маја Биберџић
I-3 Даница Коцевска
I-4 Љиљана Чакаревић

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА У ДЕЧИЈИ САВЕЗ

У уторак, 4. октобра 2016. године, у свечаној сали школе, одржане су две приредбе поводом
пријема ђака-првака у Дечији савез. На првом часу свечаном пријему присуствовала су одељења I1 и I-3, а на другом часу ученици из I-2 и I-4. Приредбу су припремили ученици трећег разреда,
заједно са својим учитељима.
Ученици првог разреда су са великом пажњом погледали припремљен програм ученика трећег
разреда. На крају приредбе ученици су добили честитке поводом пријема у Дечији савез које су им
ученици трећег разреда припремили.
Након приредбе ученици су са својим учитељима цртали кредом у боји по плочнику испред школе.

ШЕТЊА ВЕТЕРНИКОМ
У петак 23.09.2016.год. ученици првог разреда су са својим учитељицама ишли у шетњу
Ветерником, која је планирана као тематски дан.Били су на пијаци и видели јесење
плодове;видели су како се преноси пошта; посматрали саобраћај на кружном току.

ШЕТЊА У НЕПОСРЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ
ОРГАНИЗОВАНА ПОСЕТА ГРАДУ НОВОМ САДУ

У понедељак 26.9.2016. године ученици III разреда, заједно са својим учитељима (Татјана Квргић,
Нада Цвијановић, Весна Ружин, Валентина Кртолица и Срба Јанков), шетали су се Дунавским
парком у Новом Саду. Током боравка у парку ученици су посматрали, описивали, бележили
промене на биљкама у јесен. Уочили су разлику између листопадног и зимзеленог дрвећа,
поједино дрвеће препознавали и именовали. Ученици су у току боравка у Дунавском парку
поновили правила понашања у природи.
У организованој колони прошетали су поред кеја, поновили одређивање леве и десне обале реке,
подсетили се на који начин човек све загађује реку Дунав. Након тога упутили су се Радничком
улицом до Распустилишта, где су биле организоване четири едукативне радионице.
Сви учитељи поделили су ученике својих одељења на четири групе од 5-6 ученика. Те микро-групе
помешале су се са микро-групама осталих одељења и присуствовале еколошко-ликовним
радионицама:
1.
2.
3.
4.

Водена станишта
Храст лужњак
Рециклажа "PET" амбалаже
Рециклажа: жица, чепови

Садржај радионица је био прилагођен узрасту ученика, а тематски усклађен са обрађеним
градивом из предмета: Природа и друштво, Чувари природе и Ликовна култура.
Пластичне птице, плакате и животиње од жице изложили су у холу на спрату наше школе.

СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
Поводом Светског дана заштите животиња уприличена је у
октобру изложба ликовних радова на тему Кућни
љубимац. Учествовали су ученици II - IV разреда.
Пристигао је велики број радова на задату тему.
Наставница ликовне културе Весна Милинковић одабрала
је најуспешније радове и изложила у холу, у приземљу и
на спрату школе.
О

ЛИКОВНИ КОНКУРС
„МОЈА УЧИТЕЉИЦА“

Одзив на ликовни конкурс за ученике првог разреда „Моја учитељица“ поводом Светског
дана учитеља, био је одличан. Ученици су радове радили слободном техником.
Тим за естетско уређење школе најсупешније радови изложио је у холу на спрату школе.

,,СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА"
У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ
У петак, 28.10.2016. године, у Геронтолошком центру на Бистрици, ученици трећег разреда,
предвођени учитељем Србом Јанковим, приредили су пригодну приредбу "Сунчана јесен живота"
за баке и деке, кориснике Геронтолошког центра.
Програм је осмишљен као колаж песама, музике, плеса, рецитација и шале у којем је наступило
тридесетак ученика трећег разреда. Четрдесетоминутни програм, који су најављивала и водила
два ученика, наишао је на веома топао пријем. Баке и деке нису крили по коју сузу уживајући у
валцеру који су извела три пара плесача. Оркестар ученика трећег разреда извео је песме "Ајде,
Като", "Тихо ноћи", "Диван је кићени Срем". Сви учесници програма заједно су отпевали неколико
песама и одрецитовали неколико рецитација, прилагођених теми приредбе. Плесној тачки
модерног ритма наших ученица III-3 одељења What's the Pressure придружио се понеко и из
публике...
Након бурног аплауза, особље Геронтолошког центра, на челу са директорком Миленом Лети,
послужило је учеснике програма посластицама и соком.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

У оквиру ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ ученици четвртог разреда (Анђела Кумовић, Наташа Делић,
Маша Зирамов, Миковић Кристина, Никић Ивана, Игњатов Исидора, Мирић Дејан и
Радивојевић Огњен) дружили су се и размењивали искуства са ученицима других
основних школа, у еколошкој радионици "Са природом на -ти" која је одржана 6.10.2016. у
ОШ "Жарко Зрењанин" у Новом Саду.
7. октобра 2016. ученици четвртог разреда (Ања Радаковић, Јана Новак, Михајло
Веселиновић, Симон Мрђанов, Никола Девић, Маша Зирамов, Никола Ушљебрка, Тијана
Ђумић, Милица Балаћ и Димитрије Попов) такмичили су се у спретности на полигону, у
ОШ "Вук Караџић" у Новом Саду и дружили се са екипама из других основних школа.

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ОДРЖАНО 01.11.2016.г. у 12:00 часова
Седници је присуствовало 50 чланова
Помоћник директора, Весна Милетић, на састанку НВ говорила је о реализацији наставе, успеху
ученика на крају првог наставног периода и изреченим васпитно дисциплинским мерама.
Наставница историје, Жана Симић, презентовала је семинар „ОС као посредник у конфликтима
ученика“- било је речи о конфликтним ситуацијама и стиловима понашања и исходима у
конфликту; говорило се о комуникацији и медијацији као и о потреби медијатора а на крају је
изнет и Протокол.
Помоћник директора, Весна Милетић, на састанку НВ говорила је и о плану посете наставним
часовима.
Психолог, Анита Иванишевић, на састанку је истакла да је одржан састанак са ОС медијатора.
На састанку је било речи и о акцији за помоћ ученику Михајлу Јанкову из осмог разреда.
Помоћник директора, Весна Милетић, на састанку је посебно истакла да програм „Доситеј“ тражи
све податке ако неко од запослених иде на боловање.

