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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

         Надлежност и одговорност директора школе  огледа се у спровођењу законитости и 

успешном обављању делатности школе. 

 

На почетку школске године је Школски одбор усвојио Програм рада                                                                          

директора школе који се састоји из следећих садржаја: 

- програмирања  

- организације рада школе 

- руковођења радом школе 

- евалуације 

- педагошких инструкција 

- усмеравања међуљудских односа 

- истраживања и 

- осталих послова 

 

Програмирање 

Израда Годишњег програма рада школе 

Израда скице програмске структуре рада 

Израда сопственог програма рада, директора 

Реализација: VIII, IX месец 

 

Организаторска функција 

Постављена организациона структура 

Постављења организација рада 

Реализација: IX, X 

 

Руководна функција 

Праћење прописа на којима се заснива руковођење 

Упознавање карактеристика  наставника и других радника 

Упознавање стилова руковођења и њихове индивидуализације према члановима колектива 

Сагледавање ефикасности руковођења 

Припрема седница стручних органа 

 

Евалуаторска функција 

Праћена реализација програма рада школе 

Праћена припрема наставника за образовно-васпитни рад 

Праћена сарадња наставника са родитељима 

Праћено стручно усавршавање наставника 

Праћено вредновање ученика у настави 

Праћен рад техничких служби школе 

Праћен саветодавни рад одељенских старешина и педагога са родитељима 

Aнализиран извештај наставника о оствареним резултатима на крају класификационих 

периода, полугодишту и крају школске године 

 

Педагошко-инструктивна функција 

У оквиру овог подручја рада директор школе реализовао је следеће послове: 

-  посећени часови наставника са мањим радним искиством; 
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-  посећени часови наставника са циљем увида у организацију наставног рада; 

-  обилазак наставе са циљем упознавања квалитета припреме наставника за наставу; 

-  посета настави са предходним договором; 

-  индивидуални рад са наставницима са циљем пружања помоћи у програмирању и припремању 

за наставу; 

-  саветодавни рад са ученицима током године; 

-  саветодавни рад са родитељима ученика током године; 

-  инструктивни рад са стручним активима. 

 

Остали послови 

Стално стручно усавршавање, брига о стручном усавршавању наставника и сарадника, 

обезбеђивање средстава за набавку књига, опреме и инвенстиционог одржавања школе, 

присуствовање седницама Актива директора, саветовањима и семинарима.  

Све програмске структуре рада школе су израђене и усвојене у законском року као што је: 

Годишњи план, План рада директора и Развојни програм.  

Пре почетка школске 2014/15. године је организован рад школе тако што су утврђене 

организационе шеме рада школе (органи, редовна настава, секције, службе). Подељена су 

задужења у припреми за почетак рада. Разрађена су овлашћења одељенских старешина, секретара, 

педагога, обрачунско финансијског радника према Школском календару за школску 2014/15. 

годину. Као и претходних година и у овој школској години је формирано 24 одељења. На почетку 

школске 2014/2015. године у нашу школу уписано је 419 ученика. Настава се изводи на спрском и 

русинском језику од I до VIII разреда. 

Праћена је реализација програма рада школе. Кључни задаци из Годишњег програма рада 

за школску 2014/15. годину су до сада реализовани према предвиђеној организацији рада, плану и 

програму редовне наставе, додатне и допунске наставе, изборних предмета и свих видова 

ваннаставних активности.  

Настава је стартовала у пуном обиму, стручно заступљена из већине предмета осим из 

математике, делимично енглеског језика и из физике. Конкурси за ова радна места нису 

расписивани јер школа није добила сагласност Школске управе за њихово расписивање. Настава је 

добро планирана и реализује се по плану.  

Посећени су часови наставника са циљем квалитета припреме за рад и увида у организацију 

наставног рада.  

Сви непосредни извршиоци у настави се редовно припремају за рад. Настава је 

продуктивна и ефикасна, добро организована, без посебних недостатака у целини као и у раду 

сваког појединца. 

 

ред 

бр. 
Наставник Струка Наставни предмет и одељење 

Недељни 

број 

часова 

1.  
Јасминка Олић-

Илчешин  

професор српског 

језика 

српски језик: VI2,3, VIII2,3, 
српски као 

нематерњи: VI1 

19 

2.  Бојана Петровић  
професор српског 

језика 
српски језик: V2,3, VII2,3  18 

3.  Снежана Шанта  
професор русинског 

језика 

русински језик: V1, VI1, VII1, 

VIII1 српски језик као 

нематерњи: VIII1  

19 

4.  Марина Кухар 
професор српског 

језика 

српски језик као нематерњи: 

V1,  VII1, грађанско в. : V-VIII 
10 
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5.  Томислав Тот 
професор енглеског 

језика 

енглески језик:  VI 123, VII 123, 

VIII123 
18 

6.  Марија Пајић 
професор 

француског језика 

француски језик: V123, VI123 

VII123 

18 

7.  Мирела Рахман 
професор енглеског 

језика 

енглески језик: 

V123, I1, II1  
10 

8.  Здравка Мајкић  
професор енглеског 

језика 

енглески језик: 

I 23, II2,3 III 123 IV12,3 
20 

9.  Анита Тот  
професор мађ.јез. са 

ел. нац. кул. 
мађарски језик: I - VIII 8 

10.  Маријана Петричевић  
професор ликовне 

културе 

ликовна култура:  

V - VIII 

15 

11.  Јован Лондровић професор историје историја:  V - VIII 21 

12.  Огњен Сакач  проф. географије географија:V-VIII 21 

13.  Владимир Бесермињи  
професор техничког 

образовања 

техничко и информатичко 

образовање: V123, VI1, VII123, 

VIII123 

20 

14.  Татјана Пиксијадес 
професор 

математике 
математика:  VI12, VIII123 20 

15.  Ана Русковски наст. математике 
информатика и рачунарство V–

VIII, математика: V3, VI3  
17 

16.  Виолета Ћулибрк професор хемије 
хемија: VII23-VIII23,математика:  

V12, VII123 
16 

17.  Татјана Сабо професор хемије 

хемија: VII1,VIII1 домаћинство: 

VII-VIII, математика: V12, VII1, 

ТИО: VI2 

19 

18.  Анамарија Фејса  професор биологије биологија: V2,3 4 

19.  Весна Рагаји - Цап професор биологије 
биологија: V1 VI1 2,3 VII1,2,3 

VIII1,2,3 
20 

20.  Марија Хорњак  наставник хемије физика: VI- VIII, ТИО: VI3 20 

21.  Љубомир Захорјански 
професор физичког 

васпитања 

физичко в.: V1, VI123, VIII123 

изабрани спорт: VI123, VIII123 
20 

22.  Милан Хрутка 
професор физичког 

васпитања 

физичко в.: V23 VII1,2,3 изабрани 

спорт :  V1,2,3, VII1,2,3 
16 

23.  Габриела Ковач 
професор музичке 

културе 

музичка култура:   V – VIII 

изборни-хор:V-VIII 
16 

24.  Ивица Марковић вероучитељ 
православни катахизис: I23, II23, 

III23, IV23, V23, VI23, VII23, VIII23; 
8 

25.  Ксенија Бесермињи 
професор  

веронауке 

католичка веронаука: I - VIII (6 

група) 
8 

26.  о.Владислав Рац свештеник 
грко-католичка веронаука: V- 

VIII (4 група) 
6 

27.  о. Јулијан Рац  проф. италијан. ј. италијански. језик VIII 1,2,3 6 

28.  Славка Хромиш проф. раз. наставе разредна нас.: III 1  20 

29.  Марија Роквић Мудри проф. раз. наставе 
разредна нас.: III 2 , грађан. 

васп.: III2,3,   
18 + 1 

30.  Јелена Буила проф. раз. наставе 
разредна настава:III3 изб. русин. 

јез. са ел. нац. кул. III2,3  
20 
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31.  Славица Чељовски  проф. раз. наставе разредна нас.: IV 1 20 

32.  Данило Мученски наст. раз. наставе 
разредна наст.: IV2  изб. русин. 

јез. са  ел. н. кул. IV2,3  

18 + 2 

33.  Виолета Рашета проф. раз. наставе 
разредна нас.: IV 3 , грађан. 

васп.: IV2,3 
18 + 1 

34.  Валерија Папуга проф. раз. наставе разредна нас.: I1 20 

35.  Јелена Русковски проф. раз. наставе 
разредна настава: I2  изб. русин. 

јез. са ел.нац.кул. I2,3 
18 + 2 

36.  Ђурђица Полдрухи проф. раз. наставе 
разредна нас.: I3, грађан. васп.: 

I2,3      
18 + 1 

37.  Лидија Будински  проф. раз. наставе разредна нас.: II1      20 

38.  Мирјана Бокан проф.разр. наст. 
разредна нас.: II2 , грађан. васп.: 

II2,3      
18 + 1 

39.  Марија Полдрухи проф. раз. наставе 

разред. наст: II 3  

изб. русин. јез. са 

 ел. нац. кул.: II2,3     

18 + 2 

РАСПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА 2014/2015. 

Редни број Одељење Наставник – одељенски старешина 

1.  V-1 Јован Лондровић 

2.  V-2 Бојана Петровић 

3.  V-3 Анамарија Фејса 

4.  VI-1 Татјана Пиксиадес  

5.  VI-2 Јасминка Олић-Илчешин  

6.  VI-3 Весна Рагаји Цап  

7.  VII-1 Владимир Бесермињи 

8.  VII-2 Габриела Ковач 

9.  VII-3 Марија Пајић 

10.  VIII-1 Снежана Шанта  

11.  VIII-2 Марија Хорњак  

12.  VIII-3 Маријана Петричевић 

 

Фонд часова се реализује са веома малим процентом одступања.  

Допунска настава је благовремено организована из свих предмета где је била потребна и 

дала је солидне резултате код ученика који су је похађали. 

Рад са даровитим ученицима је организован кроз додатну наставу од IV до VIII разреда. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА РЕДОВНЕ, ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ   
2014/2015. 

       I ОБАВЕЗНА НАСТАВА 
 

Ред. 

бр. 
Наставни предмет 

Планирани фонд 

часова 

Реализовани 

фонд часова 

Час 

допунске 

наставе 

Час 

додатне 

наставе 
 

1 Српски језик (матерњи) 2648 2642 195 33 
 

2 Српски језик (нематерњи) 752 750 35 16 
 

3 Русински језик (матерњи) 1324 1319 92 16 
 

4 Енглески језик (1. страни) 1716 1716 93 58 
 

5 Ликовна култура 1290 1280 9 0 
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6 Музичка култура 966 965 44 168 
 

7 Историја 744 744 88 96 
 

8 Географија 744 744 52 36 
 

9 Физика 636 636 154 14 
 

10 Математика 3864 3857 418 126 
 

11 Природа и друштво 432 432 0 0 
 

12 Свет око нас 432 432 0 0 
 

13 Биологија 852 857 95 14 
 

14 Хемија  420 415 16 22 
 

15 Тех. и информ. образ. . 852 852 0 0 
 

16 Физичко васпитање 2148 2146 0 0 
 

У К У П Н О (ОБАВЕЗНИ) : 19820 19787 1291 599 
 

       
II ИЗБОРНА НАСТАВА 

 

Ред. 

бр. 
Наставни предмет 

Планирани фонд 

часова 

Реализовани 

фонд часова 

Час 

допунске 

наставе 

Час 

додатне 

наставе 
 

1 2. страни језик 852 846 34 25 
 

2 Изабрани спорт 426 427 
   

3 Грађанско васпитање 536 536 
   

4 Верска настава 858 856 
   

6 Народна традиција 432 432 
   

7 Русински ј. са елем. н. к. 576 576 
   

8 Мађарски ј. са елем. н. к. 1468 1468 
   

9 Хор и оркестар 320 320 
   

10 Домаћинство 178 176 
   

11 Цртање, сликање, вајање 36 36 
   

12 Информатика и рачун.  426 426 
   

укупно (изборни): 6108 6099 34 25 
 

 
ЧОС 858 853 

   
       

У К У П Н О  

(ОБАВЕЗНИ + ИЗБОРНИ + 

ЧОС): 

Планирани фонд 

часова 

Реализовани 

фонд часова 

Час 

допунске 

наставе 

Час 

додатне 

наставе 
 

26786 26739 1325 624 
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Наши ученици су већ постигли запажене резултате на општинским, окружним, 

међуокружним и републичким такмичењима. Били смо школа домаћим општинског такмичења из 

страних језика.  

На Купу Војводине у оријентирингу у Царској Бари код Зрењанина, 14.6.2015, 

екипа наше школе: Иван Владимир и Богдан Ружић (VII разред) освојили су 1. место у 

категорији пионира. 

Наше ученице су учествовале 16.5.2015. на турниру у мини одбојци у Хали 

спортова у Оџацима. 
НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ У 2014/2015. ГОДИНИ 

 

Ликовни и литерарни конкурс Народне библиотеке „Данило Киш“ Врбас, поводом Дечије недеље 

„Свако дете срећног лица чува једна породица“:  

1. награда, Миклош Милица  5/3,  

2. награда, Шкорић Дејана  6/3  и   

3. награда, Кулич Давид  7/1. 

  

9. Међународни фестивал хумора и сатире „Куцурски клип 2014“ награђени ученици за ликовне 

радове по конкурсу:  

Зорчић Барбара 6/3,  

Јована Колесар 6/1,  

Катарина Фејди 8/1 

  

Конкурс Народне библиотеке „Данило Киш“ Врбас на тему „ЗАМИСЛИТЕ“. Награђени ученици за 

ликовне радове су:  

Буила Теа  7/2 и  

Кнежевић Тамара 8/3. 

Награђена ученица за литерарни  рад  је:  

Ангелевски Биљана  8/2.  

 

Конкурс Народне библиотеке „Данило Киш“ Врбас, СВЕТОСАВСКИ ДАНИ  „Дух нас његов купи 

сред божијег храма, дух је његов звезда над нашим школама“ Ј. Ј. Змај. 

Награђени ученици за ликовни рад:  

Кулић Катарина 4/1, 

За Литерарни рад:  

Крајиновић Јелена  8/3 

 

Конкурс наше школе  „Најлепше  љубавно  писмо“ поводом Св.Трифуна и Св. Валентина. 

Награђени ученици су:   

Чордаш Николета 4/1 и   

Сара Дробина 2/2 

 

Пролећни конкурс Народне библиотеке „Данило Киш“ „КАД БИ ЈАСТУЦИ ПРОГОВОРИЛИ О 

ТОМЕ ШТА НЕКО САЊА И КРИЈЕ“.  

Награђени ликовни радови:  

Лидија Шкорић  5/2,  

Дора Абрахамски 7/3,  

Бојана Васић 7/3 

Награђени литерарни радови: 

Марко Буила 7/1 
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ЕВИДЕНЦИЈА ТАКМИЧЕЊА  У  ШКОЛСКОЈ  2014/2015. години 

 

 
Област и предмет 

такмичења 
Именa награђених ученика 

осво-

јено 

место 

о
п

ш
ти

н
ск

о
 т

ак
м

и
ч
ењ

е 

физика Недић Марко VIII1  1. 

историја 
Бабић Лука V3 2.  

Радвањи Јована V3  3.  

биологија 

Радвањи Јована V3 1. 

Бабић Лука V3  2. 

Њежић Бојан VI3 2. 

т.и.о. (ауто 

моделарство) 

Вуловић Огњен VII2 1. 

Штрбац Марко VII2 2. 

т. и. о. (такм. модела) Њаради Дарко VIII1 2. 

ШАХ: појединачно Њаради Дарко VIII1   3. 

ШАХ: екипно 

Њаради Дарко VIII1,  

Њаради Филип VIII2,  

Недић Марко VIII1  и  

Њаради Мирослав V1 

3.  

 

смотра 

саобраћај Штрбац Драган V3  3. 

рецитатори 
Тамаш Наташа 4/1 

пласман на зонску смотру рецитатора 
 

 

О
к
р

у
ж

н
о
 т

ак
м

и
ч

ењ
е 

српски језик 

(нематерњи) 

Марко Буила VII1  1. 

Анастасија Чордаш VII1  2. 

Маријана Мали VII1 2. 

Марко Недич VIII1 1. 

Александар Хорњак VIII1  2. 

Наташа Међеши VIII1 2. 

Јелена Сендерак VIII1 3. 

биологија 
Радвањи Јована V3  3. 

Бабић Лука V3  3. 

 

М
еђ

у
о

к
р
у

ж
н

о
 русински језик 

Силвија Магоч V1 2. 

Јелена Чордаш V1  3. 

Дарина Михњак V1  3. 

Дарија Чордаш V1 3. 

русински језик 

Јована Кољесар VI1  1. 

Емануела Хорњак, VI1 2. 

Александра Русковски VI1  3. 

Мануела Кучмаш VI1 3. 

русински језик Анастасија Чордаш VII1 1. 
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Марко Буила VII1  1. 

Маријана Мали VII1 1. 

Никола Салонтаји VII1  2. 

русински језик 

Наташа Међеши VIII1 2. 

Александар Хорњак VIII1  2. 

Марко Недич VIII1  2. 

Александра Хорњак VIII1  2. 

Катарина Фејди VIII1  3. 

 

Р
еп

у
б

л
и

ч
к
о
 т

ак
м

и
ч
ењ

е 

русински језик 

Марко Буила VII1 1. 

Анастасија Чордаш VII1 2. 

Маријана Мали VII1 2. 

Никола Салонтаји VII1 3. 

Марко Недич VIII1 1. 

Александра Хорњак VIII1 2. 

Александар Хорњак VIII1 3. 

Наташа Међеши VIII1 3. 

Катарина Фејди VIII1 3. 

српски језик 

(нематерњи) 

Марко Буила VII1 2. 

Маријана Мали VII1 2. 

 

Сарадња школе са радним, културним и спортским организацијама у месту и општини је 

добра. Наши ученици уз велику заинтересованост учествују у слободним активностима.  

Укључени су у солидарне и хуманитарне акције. Учествују на разним конкутсима, 

изложбама, пројектима, а понеки су заједно са својим наставницима већ освојили награде и на њих 

смо сви поносни.  

Значајне активности које су до сада реализоване су: 

- Дечја недеља 

- јесењи крос 

- обележен Дан ослобођења 

- хуманитарни Новогодишњи вашар 

- Светосавска свечаност  

- часови обуке пливања 

- Дан заљубљених  

- Дан матењег језика 

- општинско такмичење из страних језика 

- Дан школе 

- дружење школа са наставом на русинском матерњем језику. 

По плану је реализован и рад Наставничког већа, рад стручних органа школе и рад Савета 

родитеља.  

Сталним радом остварена је добра радна атмосфера, изграђени су добри међуљудски 

односи у колективу са уважавањем различитости, разумевањем, поштовањем и чувањем угледа 

просветног радника. 

У току ове школске године на одржавању школе предузети су следећи послови: 

- реновирањем помоћен просторије оспособљена за рад учионица та ТИИО, 
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- уграђен је нови, квалитетнији видео надзор (16 дигиталних камера, DVR, ТВ, 

рефлектори), 

- направљена преграда између два дворишта наше школе,  

- замењени су дотрајали олуци на ходнику школе између учионичког дела зграде школе и 

фискултурне сале,  

- окречена је фасада у дворишту између учионичког дела зграде школе и фискултурне 

сале,  

- изграђена је и ограђена летња учионица у дворишту између учионичког дела зграде 

школе и фискултурне сале (средствима и добровољном радном акцијом волонтера из 

Холандије),  

- свим волонтерима одштампане и уручене захвалнице,  

- набављена су средства (учешћем на конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање) 

за замену старих школских клупа, столица и ормарића, набављен је део средстава 

(учешћем на конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање) за објављивање 

монографије школе поводом 250 година образовања у Куцури,  
- редовно су одржаване: електроинсталације, паник светла, инсталације водовода, канализације, 

столарије, ситни браварски радови и извршене су разне ситне поправке у школи. 

 

Наша школа се и ове школске 2014/2015. године укључила у пројекат ЗА 

ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ ВОЈВОДИНЕ Покрајинског секретаријата за образовање 

и Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој. 

Координатори пројекта су проф. русинског језика Марина Кухар и проф. хемије Татјана 

Сабо.  У оквиру пројекта је одрађено: 

1.  Информисање 

2. Креативне радионице 

3. Кречење и уређивање учионица 

4. Цвеће 

5. Радне акције 

6. Озелењавање школског дворишта 

Школа учествује у пројекту «Полно сазревање» у сарадњи са Медицинским 

центром «Вељко Влаховић» из Врбаса. Укључена су два ученика VII и VIII разреда. 

Пројекат се изводи кроз седам радионица и то суботама. 

Школа учествује у пројекту „Безбедност ученика у саобраћају“ у сарадњи са 

Полицијском станицом из Врбаса. 

Школа учествује у пројекту „Моја школа - мој клуб“. Наш женски фудбалски тим се 

редовно такмичи на свим утакмицама у оквиру овог пројекта. 

 Захваљујући сарадњи са друштвеном средином у нашој школи су се одвијале 

следеће активности: 

- донацијом МЗ Куцура школа је добила нову, квалитетнију и јачу косилицу за траву, 

- Окречене све учионице, ошмирглан, поправљен и префарбан стари намештај и врата 

учионица, префарбани радијатори у учионицама (добровољним прилозима и волонтерским 

акцијама наших вредних ученика, родитеља наших ученика, одељењских старешина и 

осталих наставника), свим родитељима који су се придружили овој акцији одштампане и 

уручене захвалнице,  

- захваљујући Саши Суботину и сарадњи са Еванђеоском црквом наши ђаци од 1. до 4. 

разреда су и ове године добили поклон пакетиће од непознатих дародаваца – деце из 

Холандије, Енглеске... 
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- захваљујући Саши Суботину и сарадњи са Еванђеоском црквом из Холандије наша 

школа је добила 24 апарата за воду за сваку учионицу, 

- на састанку свих школа општине Врбас код председника општине Врбас представљени 

резултати и успеси наших ученика за предходне 2 године; 

- у сарадњи са МЗ Куцура засађене су саднице ораха у околини школе, 

- засађене су саднице ружа око школе (општина Врбас) и саднице пауловнија у дворишту 

иза школе (Еколошки покрет Врбас),  

- организована радна акција ученика наше школе на чишћењу смећа на обалама канала 

ДТД (МЗ Куцура и Општинска управа Врбас су обезбедили рукавице и кесе за сакупљање 

смећа, хлеб и сокове, ДВД Куцура одношење кеса са прикупљеним смећем, Јован 

Русковски, кум школе, је обезбедио ручак, а сервирање ручка Никола Варга у својој чарди 

„Код Пелета“, а акцију је као и сваке године водио наставник историје Јован Лондровић), 

- наши ученици су учествовали на првом школском, општинском и републичком 

такмичењу у шаху и добили поклон књиге од шаховског клуба „Омладинац“ из Куцуре, 

- у сарадњи са Каритасом одржано предавање и квиз "Смањивање ризика од природних 

катастрофа", 

- одржано и предавање о опасностима на интернету под називом „Електронско насиље“, 

- успешно окончана обука непливача ученика 2. разреда у сарадњи са ЦФК „Драго 

Јововић“ у Врбасу, 

- ученици 41 су, као и сваке године, учествовали у манифестацији „Веселинка“ у Н. Саду 

- наши ученици су присуствовали едукативној Манифестацији "Дан полиције у заједници " 

која је одржана 8. 06. 2015. у Врбасу на Тргу Николе Пашића, 

- наши ученици су учествовали манифестацији „Плес за Европу“ у Врбасу, 

- наши ученици редовно посећују етно клуб „Отето од заборава“ у Куцури с којим имамо 

добру дугорочну сарадњу, 

- одржано предавање о волонтеризму (предавач Иван Кањух), 

- представљена Средња стручна школа „4. јули“ из Врбаса, 

- представљена Основна школа и гимназија са домом ученика „Петро Кузмјак“ из Руског 

Крстура, 

- представљена Гимназија из Врбаса, 

- наша 3 ученика су похађала летњу школу у Попраду у Словачкој, 

- одржана Трећа заједничка седница Актива васпитачица и Актива наставника русинског 

језика (21.8.2015.). 

Стручно усавршавање педагошких радника текло је континуирано током школске 

2014/2015. године кроз различите облике и садржаје рада. 

 У oквиру стручнoг усaвршaвaњa у тoку шкoлскe 2014/15. гoдинe билe су oбухвaћeнe 

свe структурe зaпoслeних и одвијало се преко стручног усавршавања у оквиру установе и 

ван ње. 

 У области унапређења наставе, осим поменутих активности урађено је и следеће: 

сарадња са наставницима од стране стручних сарадника, информативно-консултативног 

карактера, у реализацији савремених облика и метода рада, пре свега у настави. 

 Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно усавршавање наставници и 

стручни сарадници су реализовали и у установи у којој су запослени. Стручно 

усавршавање наставника у установи реализовано је  кроз следеће облике: 

1) одржавањем и присуство угледних часова наставе, приказивањем активности, теме, 

резултата праћења развоја детета и ученика, вођењем радионица Професионалне 

орјентације са ученицима 7. и 8. разреда, обука за завршни испит, односно малу матуру, 
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2) планирањем и организовањем посета ученика културно-образовним установама (посета 

сеоске библиотеке, посета манифестације КУД “Завичајно врело”, “Дани културе” Врбас, 

позоришна представа “Школа за кловнове”, “Прича о позоришту”, манифестација 

“Костељникова јесен”...) 

3) присуствовањем стручним састанцима на којима се остварују поједини облици стручног 

усавршавања, а који су у вези са пословима наставника, директора и стучних сарадника, 

али и вредновањем сопствене и туђе наставне праске, 

4) организацијом школских такмичења, припрема ученика и учествовање на општинским, 

окружним и републичким такмичењима, 

5) организацијом школских прослава (Дан школе, 8. март, 250.год. образовања у Куцури, 

Свечана додела сведочанства 8. раз., Пријем првака …), 

6) учешћем на литерарним и ликовним конкурсима, 

7) публиковањем (превођењем) стручних радова и уџбеника, 

8) учествовањем у разним пројектима - хуманитарним, “Родитељ-партнер школе”, 

“Смањивање ризика од катастрофе- Каритас Србија”, “За чистије и зеленије школе”,..., 

9) обуком наставника “Креирање, попуњавање и обрада табела у МS Word-у” унутар 

установе. 

 Укупан број бодова и сати приликом реализације стручних усавршавања унутар 

установе и ван установе за школски 2014/2015. годину: 

р. бр. Име и презиме бр. бодова СУ 

ван установе 

бр. сати СУ у 

установи 

Стручно веће језика 

1. Јасминка Олић Илчешин-проф. српског језика 9 47 

2. Бојана Петровић-проф. српског језика 9 40 

3. Марина Кухар-проф. русинског језика (грађан. в.) 1 132 

4.  Снежана Шанта-проф. русинског језика - 218 

5. Томислав Тот-проф. енглеског језика 22 26 

6. Мирела Рахман-проф. енглеског језика - - 

7. Здравка Мајкић-проф. енглеског језика - 28 

8. Марија Пајић-проф. француског језика 1 74 

9. Јулијан Рац-проф. италијанског језика - - 

10. Анита Тот-проф. мађарског језика - - 

Стручно веће вештина 

11. Маријана Петричевић-проф. ликовне културе - 53 

12. Габријела Ковач-проф. музичке културе 1 81 

13. Љубомир Захорјански- проф. физичке културе 

(изборни спорт) 
10 62 

14. Милан Хрутка-проф. физичке културе (изборни 

спорт) 
9 63 
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Стручно веће природних и друштвених наука 

15. Татјана Пиксиадес-проф. математике 25 63 

16. Ана Русковски-проф. математике (информатика и 

рачунарство) 
- 40 

17. Весна Рагаји Цап-проф. биологије 30 67 

18. Анамарија Фејса-проф. биологије 24 22 

19. Татјана Сабо-проф. хемије 24 55 

20. Виолета Ћулибрк-проф. хемије 32 44 

21. Марија Хорњак-проф. физике 9 75 

22. Владимир Бесермињи-проф. ТИО 24 76 

23. Огњен Сакач-проф. географије 24 11 

24. Јован Лондровић-проф. историје - 47 

Изборни предмети 

25. Владислав Рац- гркокатоличка веринаука - - 

26. Ксенија Бесермињи- римокатолички веронаук 8 18 

27. Ивица Марковић- православни катехизис - - 

Стручно веће Разредне наставе 

28. Марија Полдрухи 1 73 

29. Јелена Русковски - 47 

30. Лидија Будински 2 39 

31. Валерија Папуга 1 50 

32. Ђурђица Полдрухи - 57 

33. Славица Чељовски 1 140 

34. Виолета Рашета 18 50 

35. Мирјана Бокан 8 48 

36. Марија Роквић Мудри 1 56 

37. Данило Мученски - 46 

38. Јелена Буила 1 52 

39. Славка Хромиш - 47 

Стручни сарадници и директор школе 

40. Ксенија Међеши-библиотекар - 71 

укупно 296 2117 
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Као резултат спроведеног самовредновања у нашој школи ове школске године Тим 

за развојно планирање је израдио Развојни план школе за период 2015/16-2019/20. годину. 
 

Директор школе је присуствовао свим досадашњим седницама и учествовао у раду Актива 

директора школа општине Врбас и присуствовао је седницама Актива директора јужнобачког и 

сремског  округа. 

 

До 14. јануара 2015. године директор школе је била Моника Тамаш, а од 15. јануара 

Славица Бајор као вршилац дужности директора школе до 30.6.2015. године. Од 1.7.2015. 

једногласном одлуком Школског одбора директор школе је Славица Бајор. 
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ЗАКЉУЧАК: 

 

1. Радити и даље на реализацији свих васпитних задатака са акцентом на приоритетне васпитне 

задатке. 

2. Осавремењавати наставу. 

3. Узети учешће на такмичењима. 

4. И даље успешно водити педагошку документацију. 

5. Учесталије сарађивати са родитељима. 

6. Наставити стручно усавршавање наставника уз реализацију акредитивног програма на нивоу 

школе. 

7. Број ученика по одељењима је идеалан за рад. 

8. Неговати таленте као и појачати допунску наставу са ученицима који заостају у наставном раду. 

9. Избегавати конфликтне ситуације и примењивати правила фер борбе, јер  сви  желимо школу без 

насиља. 

10. Развијати партнерске односе и вештину комуникације међу сарадницима. 

11. Појачати васпитни рад са ученицима у школи  

12. Променити начин сарадње одељењских старешина са родитељима и образложити оцене заједно 

са предметним наставницима. 

13. Појачати рад на професионалној оријентацији и информисању ученика. 

14. Имати јединствене ставове и бити доследнији у оцењивању, јер само тако ценимо и себе и свог 

колегу. 

 

 

 

 

 

Директор школе, 

 

 

 

Славица Бајор 
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На основу члана 57 став 1 тачка  2  а у вези члана 62 став 3 тачка 15 Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 60 

Статута школе, Школски одбор ОШ ''Братство јединство'' у Куцури на својој XIV седници, 

дана 15.09.2014. године донео  је : 

 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

Усваја сe Извештај о раду директора школе за школску 2014/2015. годину 

 

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

 

______________________ 

Мирјана Бокан 
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