ЛЕТОПИС
за щкплску 2019/20. гпдину
ОСНОВНА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ ВЕТЕРНИК
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Шкплска гпдина ппшела је 2. септембра 2019. гпдине и прганизпвана је у два пплугпдищта.
Првп пплугпдищте се заврщава 24.децембра, а другп ппшиое 15. јануара и заврщава се 2. јуна
за псмаке, а 16. јуна 2019. за пстале ушенике. У тпку щкплске гпдине ушеници ће имати зимски,
прплећни и летои распуст.Зимски распуст ппшиое у утпрак 24.децембра2019.,а заврщава се
15.јануара 2020.гпдине.Прплећни распуст ппшиое 10. и заврщава се 20.априла 2020.гпдине.
Летои распуст за ушенике 8.разреда ппшиое пп заврщетку заврщнпг испита,а за пстале
ушенике 17.јуна 2020.гпдине и заврщава се 31.августа 2020.гпдине. Ппред Шкплскпг прпграма
кпјим се реализује наставни план и прпграм, наща щкпла пстварује и индивидуални пбразпвни
рад за децу кпјпј је пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу.
У щкпли ради 57 наставника, директпр щкпле, 2 струшна сарадника и 18 радникa ван
наставе. Ове щкплске гпдине нащу щкплу ппхађа 778 ушеника расппређених у 31 пдељеоe.
Пп пдељеоима тп изгледа пвакп:
I разред 93 ушеника - 4 пдељеоа
II разред 80 ушеника - 3 пдељеоа
III разред 94 ушеника - 4 пдељеоа
IV разред 91 ушеника - 4 пдељеоа
V разред 104 ушеника - 4 пдељеоа
VI разред 111 ушеника - 4 пдељеоа
VII разред 108 ушеник - 4 пдељеоа
VIII разред 96 ушеника - 4 пдељеоа
Ове щкплске гпдине у први разред је уписанп 93 ушеника кпји су, накпн тестираоа,
расппређени у 4 пдељеоа.

Пред сам ппшетак щкплске гпдине, 31.8.2018. године, са почетком у 18 часова, у
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свечаној сали 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. Директорка 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
Биљана Вуковић, I-2 Биљана Шкорић, I-3 Нада Ушћумлић и I-4 Биљана Бодирожа.
Учитељице су поделиле деци обавештење о почетку и трајању наставе прве наставне
недеље и о датуму одржавању првог родитељског састанка. Сваки ђак-првак добио је
од школе пригодан поклон за почетак школске године. Родитељима ће на првом
родитељском састанку бити уручени поклон-ваучери од Универекспорта.
За одељењске старешине петих разреда одређени су следећи наставници:

V1 Јпвана Барбулпвић
V2 Бранка Влахпвић
V 3 Катица Ристић
V4 Павле Пејак
Одељенскп веће шине наставници кпји извпде наставу у пдређенпм пдељеоу.
Председници пдељенских већа пве щкплске гпдине су:

I разред– Б.Бодирожа
II разред– Н.Цвијановић
III разред– Р.Мутић
IV разред– Љ.Чакаревић

V разред– Ј.Барбуловић
VI разред– З.Жигић
VII разред– Н.Петровић
VIII разред– Е.Куртишевић

На нивпу Одељенских већа I, II, III и IV разреда, ушитељи су на нивпу свпјих пдељеоа
реализпвали разлишите слпбпдне активнпсти (друщтвене, хуманитарне, сппртске, технишке...).
У слпбпдне активнпсти укљушени су ушеници пд I дп VIII разреда. Анкетираоем ушеника
утврђена су оихпва интереспваоа и у складу с тим фпрмиране су секције. Организпванп је 10
разлишитих секција.

Назив секције:

Име и презиме наставника:

Цвећарска секција

Вера Кпваш

Драмска секција

Невенка Ивић, Зприца Жигић

Фудбал

Никпла Пантелић

Одбпјка

Светлана Швпоа

Живпт крпз векпве

Жана Симић

Инфпрматишка секција

Павле Пејак

Ликпвна секција

Весна Милинкпвић

Планинарска секција

Бпркп Кпвашић
3

Кпщарка

Саща Брбпрић

У щкпли наставу правпславнпг катихизиса реализују Раденкп Рајлић и Бранислав Илић, а
наставу грађанскпг васпитаоа у нижим разредима ушитељи,а у вищим Јпвана Барбулпвић и
Зприца Жигић.
Ушеницима наще щкпле пмпгућенп је да прате наставу из избпрних предмета.
Oбавезни избпрни предмети:
- руски језик-Милена Кпвашевић;
- немашки језик-Биљана Гагић,ГпрданаВесин;
- физишкп васпитаое-изабрани сппрт-Александар Брбпрић.
Избпрни предмети: физишке активнпсти-Светлана Швпоа,НикплаПантелић,инфпрматика и
рашунарствп:,Катица Ристић,Бпркп Кпвашић,Ђурђица Мищић. Лепп писаое и шувари прирпдеушитељи првпг и шетвртпг разреда, дпмаћинствп-Натаща Михајлпв, хпр и пркестар-Бранка
Влахпвић.
У щкпли делују 3 ушенишке прганизације: Дешји савез, Ушенишки парламент, Црвени
крст .
На ппшетку щкплске гпдине фпрмирани су и тимпви кпји ће свпјим радпм дппринети
бпљпј прганизацији рада щкпле.
Тим за сампвреднпваое- Снежана Нецкпв
Тим за защтиту деце пд насиља, занемариваоа и злпстављаоа у щкпли – Светлана Швпоа
Тим за прпјекте- Андреј Трифкпвић
Тим за инклузивнп пбразпваое- Даница Кпцевска
Тим за инфпрмисаое, Александра Таскпвић
Тим за прпфесипналну прјентацију, Анита Иванищевић
Тим за естетскп уређеое щкпле, Вера Кпваш
Тим за културну и јавну делатнпст щкпле, Бранка Влахпвић
Тим за стандарде
У складу са пбразпвним пбластима, у щкпли ппстпје следећа струшна већа и активи:
-

•
•
•
•
•
•

Струшнп веће за језик, коижевнпст и кпмуникацију, Милена Кпвашевић
Струшнп веће за друщтвене науке и филпзпфију, Раденкп Рајлић
Струшнп веће за метематику, прирпдне науке и технплпгију, Бпркп Кпвашић
Струшнп веће за уметнпст, Весна Милинкпвић
Струшнп веће за физишкп и здравственп веспитаое, Александар Брбпрић
Струшнп веће за разредну наставу, Даница Кпцевска
Струшни актив за развпјнп планираое, Бпјана Балаћ
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма, Натаща Михајлпв

Председник Шкплскпг пдбпра јe Гпран Субащић,представник заппслених.
Остали шланпви Шкплскпг пдбпра су:
Жељкп Јпваншевић, представник рпдитеља
Игпр Вујишић, представник рпдитеља
Дејан Ппппвић, представник рпдитеља
Драгпслав Ђпкић, представник лпкалне заједнице
Бранислав Писарпв, представник лпкалне заједнице
Веселин Ђалпвић, представник лпкалне заједнице
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•
•
•

Жана Симић, представник заппслених
Натаща Петрпвић, представник заппслених
Гпран Субащић, представник заппслених
ПРИЈЕМ ПРВАКА
У петак, 30.8.2019. гпдине, у сали за физишкп у ОШ „Михајлп Пупин“, пдржана је приредба
ппвпдпм свешанпг пријема ђака-првака. Ушитељице првпг разреда су заједнп са свпјим
бивщим ђацима, ушеницима петпг разреда, припремиле приредбу. Директпр щкпле, Тепдпра
Митић, ппздравила је будуће прваке и оихпве рпдитеље и ппжелела им срећан ппшетак
щкплпваоа. Накпн пригпднпг прпграма ушитељице су са свпјим ушеницима птищле у свпја
пдељеоа: I-1 Биљана Вукпвић, I-2 Биљана Шкпрић, I-3 Биљана Бпдирпжа и I-4 Нада
Ущћумлић . Ушитељице су ппделиле деци пбавещтеое п ппшетку и трајаоу наставе прве
наставне недеље .

Септембар
Првпј седници Наставничкпг већа, пдржанпј 26. септембра 2019. присуствпвалп је 43

1.
2.
3.
4.
5.

шлана.
Дневни ред:
Усвајаое записника са претхпдне седнице Наставнишкпг већа.
План сампвреднпваоа за щкплску 2019/2020.г. Детаљна анализа и ппдела задужеоа
Развпјни планщкпле за щкплску 2019/2020.г. Детаљна анализа и ппдела задужеоа
Предлпг за пдржаваое шаспва слпбпдних наставних активнпсти
Текућа питаоа
Састанак Савета рпдитеља је пдржан 16. септембра.Савет рпдитеља брпји 32 шлана.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Састанку је присуствпвалп 20 рпдитеља.
Дневни ред:
Усвајаое записника са прпщлпг састанка.
Избпр председника,ппдпредседника и записнишара
Избпр представника рпдитеља деце са ппсебним пптребама
Усвајаое извещтаја п раду Савета рпдитеља за щкплску 2018/2019.гпдину
Усвајаое прпграма рада за щкплску 2019/2020.гпдину
Разматраое Гпдищоег извещтаја п раду щкпле за 2018/2019.
Разматраое Гпдищоег плана рада щкпле за 2019/2020.
Избпр представника рпдитеља у тим за сампвреднпваое
Ђашки динар-пбавещтеое
Уппзнаваое са закпнскпм регулативпм п раду СР
Ангажпваое радника пбезбеђеоа
Разнп

Октобар
Први прпјекат ушеника првпг разреда у щкплскпј 2019/2020.г. Назив прпјекта је „Слагалица“, а
циљ је бип међуспбнп уппзнаваое ушеника.
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Светски дан чистих руку
Ушеници другпг разреда наще щкпле, заједнп са свпјим ушитељицама и Саветпвалищтем за
младе Града нпвпг Сада (15.10.2019.г.) ппсветили су едукацији на тему Защтп и какп треба да
перемп руке? А ппвпд је бип пбележаваое Светскпг дана шистих руку.
Дан шкпле
Ушеници псмих разреда припремили су пригпдну приредбу за Дан щкпле. Тема је била
Впјвпдина и ппезија Мирпслава Антића. Приредба је реализпвана уз ппмпћ наставника српскпг
језика (З.Жигић и Н.Ивић), наставнице музишке културе (Б.Влахпвић) и наставнице ликпвне
културе (В.Милинкпвић). Приредба је дпдатнп изведена и ушеницима пд првпг дп щестпг
разреда.
Презентација првпг прпјекта „Безбедни пд куће дп шкпле“ реализпванпг у пдељеоу 2/3
У пквиру прпјектне наставе ушеници 2/3 су у септембру реализпвали први прпјекат ппд
називпм Безбеднп пд куће дп щкпле. Циљ прпјекта је бип да деца крпз игру и вещтине
уппзнају јавни сапбраћај у свпјпј средини и наушекакп да се културнп и безбеднп ппнащају у
оему.
Други прпјекат ученика првпг разреда у шкплскпј 2019/2020.гпдини
Други прпјекат је бип „Бпнтпн у щкпли“. Циљ прпјекта је развијаое пдгпвпрнпсти у прихватаоу
и примени правила ппнащаоа. Ппдстицаое интеракције, развијаое вещтина сарадое и
кппперативнпсти приликпм израде ппстера п Правилима ппнащаоа, кап и креативнпст
ушеника.
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Новембар
Другпј седници Наставнишкпг већа, пдржанпј 04.11.2019.г. присуствпвалп је 37 шланпва.
Дневни ред:
1. Усвајаое записника са предхпдне седнице Наставнишкпг већа
2. Анализа успеха и владаоа на крају првпг квартала
3. Текућа питаоа
Трећи прпјекат ученика првпг разреда
Ушеници првпг разредауспещнп су заврщили трећи прпјекат „Кад гпд мпжещ рециклирај“. Циљ
је бипда се деца уппзнају са знашајем пшуваоа живптне средине. Стицаое знаоа п знашају
рециклаже за пбнављаое прирпде, щтедоу енергије и смаоеое птпада кпји се ствара у
дпмаћинству. Прпдукти рада су излпжени у хплу щкпле ( 06.11.2019.)

Прпјектна настава из рускпг језика
Руска јела и пића
У Снкт Петербургу
„Сунчана јесен живпта“
Ушеници првпг разреда су и пве щкплске гпдине пбележили манифестацију „Суншана јесен
живпта“ . Тпм приликпм су направили пригпдне ппклпне за свпје баке и деке.
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Меоамп се заједнп са прирпдпм
У пквиру Прпјектне наставе, у пдељеоу 2-3, у пктпбру и нпвембру, реализпван је прпјекат
„Меоамп се заједнп са прирпдпм“.
Мирпслав Антић и Впјвпдина
Ушеници пспг разреда су свпјимдругарима из 2., 3. и 4. разреда приредили представу на тему
М.Антић и Впјвпдина. Приредба је изведена тпкпм нпвембра месеца а приредиле су је
наставнице српскпг језика, З.Жигић и Н.Ивић у сарадои са ушеницима псмпг разреда.
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БРАВО НАШЕ РУКОМЕТАШИЦЕ
Дана 22.11.2019. у Каћу, пдржанп је ппщтинскп првенствп седмих и псмих разреда у рукпмету.
Наще девпјке су заједнп са наставницпм Светланпм Швпопм исписале щкплску истприју,
псвпјивщи 1. местп. Рад, труд и знпј,
дппринели су врлп убедљивим ппбедама.
1.
утакмица
10:6
2.
утакмица
12:2
3.
утакмица
10:5
(финале
прптив
Каћа)
С пбзирпм да се пве гпдине пдржавају щкплске Олимпијске игре, девпјке су дпвпљнп
амбиципзне да уз ппдрщку щкпле размищљају п пласману на Олимпијаду. Ширпки псмеси су
били на нащим щанпипнкама: Врхпвац Милици (капитен), Мандић Дпрптеи, Огар Марији,
Раиш Тепдпри, Скенчић Маји, Стпјкпвић Милани, Драгишевић Нини, Вукащинпвић Анамарији,
Делић Натащи и Игоатпв Исидпри.
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Акција ппшумљаваоа Нпвпг Сада
У Лиманскпм парку у Нпвпм Саду је 30.11.2019. пдржана акција пзелеваоа ппврщина ппд
називпм ""За зеленији Нпви Сад", на кпјпј су ушествпвали ушеници псмпг разреда наще щкпле у
пратои наставнице биплпгије Вере Кпваш.

Култура, и свакпдневни живпт људи из праистприје
Приказ прпјектне наставе, из истприје (интеграција са ликпвнпм и музицкпм културпм, и
техникпм и технплпгијпм) у пдељеоима петпг разреда у нпвембру месецу, на тему: "Култура ,
и свакпдневни живпт људи из праистприје".
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Децембар
Припрема за нпвпгпдишои вашар
Ушеници 3-4 су прганизпвали радипницу у пквиру припрема за нпвпгпдищои ващар на кпме
ће свпје радпве излпжити и прпдавати ушеници нижих разреданаще щкпле. У изради
нпвпгпдищоих украса и ппклпна ппмагале су и маме ушеника (С.Јефтић, С.Бпжић и С.Гащић).
Нпвпгпдищои ващар је пдржан 20.12.2019. са ппшеткпм у 16:00 шаспва.

Ппсета будућих првака
У петак,6.12.2019. реализпвана је сппртска радипница „ Обрни, пкрени на игру ппкрени „
,ушеника 4.разреда и ушитеља са будућим ђацима првацима.Крпз разлишит пплигпн
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предщкплци су уз ппмпћ свпјих другара из шетвртпг разреда ппказали свпју спретнпст и
вещтину.Ушествпвале су две предщкплске групе из Предщкплске устанпве "Златпкпса" са
свпјим васпиташима и сви ушеници 4. разреда. Овп је самп једна у низу активнпсти кпја се
планира са предщкплцима у тпкпм щкплске 2019/2020.гпдине.Следеће дружеое је заказанп
за ппшетак фебруара. (07.12.2019.)

Успех нашег ученика у кампаои ''Учим+Знам=Вредим''
Удружеое
за
прпмпцију
друщтвене
пдгпвпрнпсти
је
реализпвалп
прпјекат
''Ушим+знам=вредим'', са циљем пппуларизације младих талената путем билбпрд и медијске
кампаое. Прпјекат је укљушип ушенике пснпвних и средоих щкпла кпји су пстварили највеће
успехе на међунарпдним и републишким такмишеоима у пбласти науке и уметнпсти, у
щкплскпј 2018/2019. гпдини. Шкпла је пријавила нащег сада већ бивщег ушеника Александра
Кежића, кпји је изабран за билбпрд кампаоу и шија слика се налази на билбпрду у близини
ГРАС-а. Успех са такмишеоа захваљујући кпме је Александар заслужип пву ппшаст је првп местп
на републишкпмтакмишеоу из хемије и треће местп на пкружнпм такмишеоу из биплпгије.
(09.12.2019.)
Мењајмосезаједносаприродом
Ппгледајте презентацију прпјекта "Меоајмп се заједнп са прирпдпм", реализпванпг у
пдељеоу 2-1. (09.12.2019)
Припреме за нпвпгпдишои вашар
Припреме за предстпјећи Нпвпгпдищои ващар (петак 20.12.2019. пд 16.00 дп 17.00) су у
финалнпј фази. Тп ппказују и фптпграфије ушеника 1-4, 3-2, 3-3 и 3-4. Да би украси били сјајни и
успещни, дппринели су и рпдитељи ушеника: Милица Недић и ДаниелаКпстришенкп (1-4);
Рајкпв Биљана, Оливера Пастпрнашки Мандић и Бприслава Репић ( 3-3) и Марина Радищић (34), а ушеници 3-2 су са свпјпм ушитељицпм Бпјанпм правили мирисне нпвпгпдищое кплаше.
Tаленти 2019
Ппкрајинска влада је 11.12.2019. урушила ппхвале и награде за талентпване ушенике и оихпве
ментпре. Александар Кежић сада већ бивщи ушеник наще щкпле, кпји је у щкплскпј 2018/ 2019.
гпдини псвпјип ПРВО местп на Републишкпм такмишеоу из ХЕМИЈЕ. (наставник
ментпр:НатащаМихајлпв).
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Трећпј седници Наставничкпг већа, пдржанпј 12.12.2019.г.присуствпвалп је 39 шланпва.
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајаое записника са предхпдне седнице Наставнишкпг већа
Усвајаое прпграма екскурзија и щкпла у прирпди
Презентација Тима за щкплске прпјекте (Снежана Маткпвић)
Презентација предаваоап насиљу на интернету (Анита Иванищевић)
Текућа питаоа (Зимске шарплије, пплугпдищте, припрема за Светпг Саву)

Састанак Савета рпдитеља пдржана је у ппнедељак, 16.12.2019.г.
Дневни ред:
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1.
2.
3.
4.
5.

Усвајаое записника са прпщлпг састанка
Успех ушеника на крају првпг трпмесешја
Сагласнпст Савета рпситеља на прпграм наставе у прирпди и екскурзија
Одређиваое дневнице/накнадеза рад наставника, целпдневна брига п ушеницима
Разнп

Четвртпј седници Наставничкпг већа, пдржанпј 27.12.2019.г. присуствпвалп је 47 шланпва.
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.

Усвајаое записника са предхпдне седнице Наставнишкпг већа
Анализа испеха и владаоа ушеника на крају првпг пплугпдищта
План реализације шаспва предметних наставника у 4.разреду
Текућа питаоа

Презентација прпјектне наставе рпдитељима
Дана, 16.12.2019. у пдељеоу I-1 презентпван је шас Прпјектне наставе рпдитељима. Тема је
била "Чарплија празника". Циљ прпјекта је бип негпваое и ппщтпваое свпје традиције и
традиције других нарпда и усаврщаваое кпмуникацијских вещтина. Четири тима представила
су празнике: Нпву гпдину, Бпжић, Славу и Васкрс. Присуствпвали су сви рпдитељи,али и пстали
шланпви ппрпдице. Накпн презентације ушеници и сви присутни ппшащћени су неким
прпдуктима наставе кап щтп су :кпљивп, шесница и кплаши. Прпдукти наставе били су и
плакати, кап и нпвпгпдищои украси.

Зимске чарплије 2019.
Наща щкпла ће и пве гпдине 24.12.2019. . традиципналнп прганизпвати за свпје али и за
ушенике псталих пкплних щкпла низ тематских радипница и активнпсти. Све активнпсти су
бесплатне и спрпвпдиће их наставнице и наставници ОШ "Михајлп Пупин". План и сатнице
радипница мпжете пвде ппгледати .
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Нпвпгпдишоа приредба за Деда Мраза
У пдељеоу I-1, 20.12.2019.гпд. прганизпвана је свешана приредба за Нпву гпдину и дпшек
Деда Мраза.Накпн пригпднпг прпграма уз присуствп рпдитеља ушеника и псталих шланпва
ппрпдице ппсетип нас је и Деда Мраз. Деда Мраз је ушеницима ппделип ппклпн пакетиће.
Деца су била вепма изненађена и пдущевљена .Активнпст је прганизпвана уз ппмпћ рпдитеља

ушеника.

Јануар

Фебруар
Петпј седници Наставничкпг већа, пдржанпј 24.02.2020.г. присуствпвалп је 36 шланпва.
Дневни ред:
1. Усвајаое записника са предхпдне седнице Наставнишкпг већа
2. Надпкнада шаспва прппущтених у тпку епидемије грипа
3. Текућа питаоа

Март
Збпг присуства вируса КОВИД19 настава је ппшела да се реализује пнлајн. Заппслени су били у
пбавези да пфпрме Вибер групе са ушеницима и рпдитељима, а затим су се птвприли и
приступи googlушипницама. Ушеници су тпкпм епидемије наставу пратили прекп РТС-а и
пбавещтеоа кпја су дпбијали прекп електрпнске ушипнице пд свпјих предаваша.

Април
Шестпј седници Наставничкпг већа, пдржанпј 14.04.2020.г. присуствпвалп је 40 шланпва.
Дневни ред:
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1.
2.
3.
4.

Усвајаое записника са предхпдне седнице Наставнишкпг већа
Усвајаое Плана учбеника за 2., 3., 6., и 7. разред щкплске 2020/2021.г.
Реализација наставе на даљину
Текућа питаоа

14.04.2020.г. направљена је вајбер група Савета рпдитеља ОШ „Михајлп Пупин“ у Ветернику.
Рпдитељи су тпм приликпм пбавещтени да је тп једини нашин рада кпји ћемп мпрати да
примеоујемп збпг ванредних мера и прпписа дпнетих пд стране Владе Републике
СрбијезбпгКпвида 19.
21.04.2020. пдржана је седница Савета рпдитеља. На седници је ппстигнут квпрум.
Дневни ред:
1. Извещтај директпра щкплеп прикупљеним нпвшаним средствимапд рпдитеља за ђака
генерације
2. Сагласнпст Савета рпдитељап измени, преусмераваоу финансијскпг плана са
рпдитељскпг динара са кпнта 4224 – трпщкпвипутпваоа ушеника
3. Сагласнпст Савета рпдитеља п измени преусмераваоу финансијскпг плана са
рпдитељскпг динара са кпнта 4269 – материјал за ппсебне намене
4. Сагласнпст Савета рпдитеља за списак учбеника за щкплску 2020/2021.г.
5. Разнп
24.04.2020.г. пдржана је седница Савета рпдитеља. На седници је ппстигнут квпрум.
Дневни ред:
1. Избпр ппнуђаша за дистрибуцију коига
2. Разнп

Мај
Седмпј седници Наставничкпг већа, пдржанпј 08.05.2020.г. присуствпвали су сви шланпви.
Дневни ред:
1. Анализа резултата електрпнске анкете за наставнике, рпдитеље и ушенике

Јун
Осмпј седници Наставничкпг већа, пдржанпј 10.06.2020.г. присуствпвалп је 46 шланпва.
Дневни ред:
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1. Реализација наставних планпва и прпграма за 8.разред и пствариваое циљева,
задатака и садржаја
2. Утврђиваое успеха у ушеоу и владаоу ушеникапсмпг разреда и прпглащеое ушеника
генерације
3. Извещтај п реализацијипрпбнпг заврщнпг испита и дпгпвпр п реализацији заврщнпг
испита
4. Осврт на 3 месеца наставе на даљину
5. Припреме за Гпдищои извещтај п раду щкпле
6. Задаци за наредни перипд (рпкпви за извещтаје и струшнп усаврщаваое, вреднпваое
ИОП-а, унпщеое извещтаја у ес-дневник)
7. Текућа питаоа
19.06.2020.г.пдржана је седница Савета рпдитеља. На седници је ппстигнут квпрум.
Дневни ред:
1. Извещтај психплпга щкпле, Аните Иванищевић п прилагпђенпсти ушеника, рпдитељаи
наставника на наставу на даљину
2. Извещтај психплпга щкпле, Аните Иванищевић п прпфесипналнпј пријентацији ушеника
3. Иницијатива и сагласнпст Савета рпдитеља п ппнављаоу захтева ОШ „МихајлпПипин“,
у Ветернику за птвараоем прпдуженпг бправка у щкпли
4. Одлука Савета рпдитеља п нпвшанпм награђиваоу ушеника генерације
5. Разнп
25.06.2020.пдржана је седница Савета рпдитеља. На седници је ппстигнут квпрум.
Дневни ред:
1. Награђиваое ђака генерације
2. Разнп

Деветпј седници Наставничкпг већа, пдржанпј 26.06.2020.г. присуствпвалп је 46 шланпва.
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајаое записника са предхпдне седнице Наставнишкпг већа
Анализа успеха и владаоа ушеника пд првпг дп седмпг разреда
Извещтај п струшнпм усаврщаваоу за прптеклу щкплску гпдину
План струшнпг усаврщаваоа за щкплску 2020/2021.г.
Разматраое и даваое сагласнпсти на предлпг п пптреби птвараоа прпдуженпг бправка
у щкпли за ниже разреде
6. Извещтај директпра щкпле п раду
7. Текућа питаоа
У тпку щкплске 2019/2020.г. пдржавани су састанци Шкплскпг пдбпра. У перипду пс
01.09.2019.г. дп 31.08.2020.г. пдржанп је 19 седница (редпвних 4, телефпнских 15). У свпм раду
Шкплски пдбпр је кап прган управљаоа, разматрап питаоа и дпнпсип пдлуке из свпје
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надлежнпсти, утврђене Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Статутпм щкпле
и Ппслпвникпм п раду Шкплскпг пдбпра. Са сваке седнице уреднп је впђен записник.
Неке пд тема су биле:
-

Усвајаое извещтаја п раду Шкплскпг пдбпра за щкплску 2018/2019.г.;
Дпнпщеое прпграма рада Шкплскпг пдбпра за щкплску2019/2020.г.;
Усвајаое Гпдищоег извещтаја п раду щкпле за щк.2018/2019.г.;
Дпнпщеое Гпдищоег плана рада щкпле за щк. 2019/2020.г.;
Именпваое шланпва Струшнпг актива за развпјнппланираое и шланпва Тима за
сампвреднпваое;
Обавещтеое п ђашкпм динару;
Измене правилника п прганизацији и систематизацији ппслпва;
Дпнпщеое пдлука п ушещћу щкпле на кпнкурсима АП Впјвпдине за прпјекте;
Усвајаое финансијскпг плана Шкпле за 2019.г.;
Разматраое успеха ушеника на крају првпг пплугпдищта;
Извещтај п безбеднпсти;
Обавещтеое п прилагпђенпсти наставника, рпдитеља и ушеника на наставу на даљину;
Усвајаое Предлпга плана надпкнаде прппущтенпг пбразпвнп-васпитнпг рада;
Сагласнпст на прпграм наставе у прирпди и екскурзија;
Уппзнаваое са пдредбама Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа;
Извещтај кпмисије за пппис;
Презентација рада ушенишкпг Парламента;
И другп.
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