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   УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ  

Maтеријално–технички  и просторни услови за рад  
 

У школској 2015/2016. години настава се  изводила у школској згради која има 13 

учионица, фискултурну салу, летњу учионицу, кухињу, зборницу, 4 канцеларије, и у другој 

згради у којој се налази помоћна учионица за извођење изборне  наставе. 

 

Школа располаже следећим објектима и просторним површинама у којима се изводи 

образовно-васпитни рад и рад других служби у школи неопходних за њено функционисање: 

- Објекат са дворишним површинама у улици Ослобођења број 6; 

- Објекат у улици Иве Лоле Рибара број 67. 

 

Објекат у улици Ослобођења је централни објекат школе и има: 13 учионица, једну 

фискултурну салу, једну зборницу за наставнике, 4 канцеларије за административно-

техничку службу, педагога и директора, једну школску кухињу за сервирање ужине за 

ученике, једну просторију за смештај архиве, једну просторију за сарадњу са родитељима, 

једну просторију за помоћно особље, комунукације, санитарни чворови, просторије 

ложионице за централно грејање, просторије за складиштење угља и др.  

 

Овај објекат има: 

-учионички део објекта: 12 учионица опште намене, као и један преуређени део ходника на 

спрату за школску библиотеку, комуникације и санитарни чворови - фискултурна сала, 

свлачионице, справарница, просторија за наставнике, просторија централног грејања 

(машинска хала, спремиште за угаљ, просторије за ложача и сл.), 1 учионица за техничко и 

информатичко образовање -  

-управни део зграде, зборница, 4 канцеларије, школска кухиња, архива у укупној 

 

Објекат зграде у улици Ослобођења бр. 6 има две дворишне површине. Једна је 

намењена за фискултурно двориште где се налази терен за мали рукомет, кошарку и одбојку.  

Друга дворишна површина је намењена за окупљање и боравак деце за време трајања 

одмора. Ова дворишна површина није у потпуности приведена намени. Од јула 2015. године 

део овог дворишта је уређен као летња учионица. 

Објекат у улици И. Л. Рибара бр. 67 - једна просторија за извођење изборне наставе, 

санитарни чвор и комуникације . Учионички део зграде се греје помоћу електричне пећи и 

зграда је изграђена још 1929. године. 

 

У току претходне школске године урађено је следеће: 

-добровољним акцијама наших родитеља и друштвене средине обезбедили смо 7 беле табле 

- заједничком добровољном акцијом родитеља окречене су све учионице, 

- ходници школе од стране волонтера из Холандије 

- домар школе је редовно поправљао све што је било неопходно, 

- поправљени су олуци на ходнику између школске зграде и фискултурне сале, 

- набављен је нови видео надзор донацијом из Холандије, 

- волонетерском акцијом групе из Холандије изграђена је и ограђена летња учионица, 

-од стране канцеларије за Источну Европу добили смо половне клупе и столице које су за  

разлику од наших које су коришћене преко 20 година боље, те смо попунили преостале 

учионице 

-у ходницима школе смо поставили столице, на којима ученици могу да седе за време одмора 

- донацијама су обезбеђене и засађене руже, пауловније и цвеће у летњој учионици, 

- у сарадњи са МЗ Куцура набављена је нова косилица. 
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-у току прошле године школа је опремљена са  школским клупама и столицама за четири 

учионице и 12 ормарића које смо добили средствима Покрајинског секретаријата за 

образовање 

 

Школа не располаже довољним учионичним простором за извођење редовне наставе 

и осталих облика ваннаставних активности и наставним средствима за рад . Нема кабинета. 

Специјализоване учионице су још увек недовољно опремљене савременим наставним 

средствима, иако смо задњих година улагали велике напоре и средства за најминималније 

услове рада.  

 

Према описаним просторним условима произилази да школи недостају кабинети, 

што би се могло решити једино изградњом трећег дела школског објекта, кабинетског дела 

зграде у улици Ослобођења број 6. Настава физике, хемије, биологије, математике, страних 

језика, ТИИО, ликовне и музичке културе изводи се у класичним учионицама, где смо 

намештајем и наставним средствима покушали направити специјализоване учионице, које 

још нису довољно опремљене нити одговарају Нормативу.  

 

                                            ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 
Ученици од 1. до 8.разреда похађали су  наставу у обе смене (месечно су се  смењивали 

старији и млађи).  

 

Допунска, додатна настава, секције и остали облици васпитно образовног рада одржавале су 

се после завршетка редовне наставе, као и пре часова у послеподневној смени. 

  

Настава из изборних предмета основи информатике и рачунарства и домаћинства одржавана 

је у  терминима после редовне наставе.  

 

Распоред часова редовене наставе, осталих облика образовног рада, писмених провера, 

дежурства, посета родитеља истакнут је у школским холовима,огласним таблама и зборници. 

Распоред „отворених“ врата истакнут  је у школским холовима и зборници.  

 
Број ученика 

 

У Школској 2015./2016.години, 1.9.2015.године  формирано је 24 одељења са 424 ученика 

који су били распоређени у 12 одељења од првог до четвртог разреда и 12 одељења од 5-8 

разреда. Осам одељења наставу је похађано на русинском наставном језику, а преосталих 16 

на српском језику. 

На почетку школске 2015/2016. године бројчано стање ученика је било : 

 

укупно 

деце 
1.раз. 2. .раз 3. раз 4. раз 5. раз 6. раз 7. раз 8. раз укупно одељења 

424 60 47 46 53 56 62 53 47 24 

 

 

 

 

 

 

Табеларни приказ бројног стања ученика на крају школске  2015/2016. године. 
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Редни број Разред и одељење 
Број ученика 

м ж свега: 

1. I-1 6 4 10 

2. I-2 13 12 25 

3. I-3 13 12 25 

свега:  3 одељења 32 28 60 

1. II-1 6 4 10 

2. II-2 12 6 18 

3. II-3 9 11 20 

свега: 3 одељења 27 21 48 

1. III-1 3 4 7 

2. III-2 12 8 20 

3. III-3 12 7 19 

свега:  3 одељења 27 19 46 

1. IV-1 4 3 7 

2. IV-2 7 16 23 

3. IV-3 9 12 21 

свега: 3 одељења 20 31 52 

I - IV разред 12 одељења 107 99 206 

просек по одељењу I - IV:    

1. V-1 7 4 11 

2. V-2 10 12 22 

3. V-3 10 13 23 

свега:  3 одељења 27 29 56 

1. VI-1 8 9 17 

2. VI-2 11 12 23 

3. VI-3 15 8 23 

свега: 3 одељења 34 29 63 

1. VII-1 7 6 13 

2. VII-2 8 12 20 

3. VII-3 10 10 20 

свега:  3 одељења 25 28 53 

1. VIII-1 4 5 9 

2. VIII-2 10 9 19 

3. VIII-3 9 10 19 

свега: 3 одељења 23 24 47 

V-VIII разред 12 одељења 109 109 218 

дечаци + девојчице 216 208 424 

 
 

 

У току школске године није било значајних одступања у броју деце, односно у броју одсељених 

ученика, јер је број на почетку школске године исти као и на крају.  
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  Наставни кадар који је радио  у школи у школској 2015/2016. години-

подела по предметима и одељењско старешинство 

ред 

бр. 
Наставник Струка 

Наставни предмет и 

одељење 

Недељни 

број 

часова 

1.  Бојана Петровић 
професор српског 

језика 

српски језик: VI2,3, VIII2,3, 
српски као нематерњи: VI1 

19 

2.  
Јасминка Олић-

Илчешин 

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.  Бојана Митошевић 
професор српског 

језика 

српски језик као нематерњи: 

V1,  VII1, грађанско 

васпитање: V-VIII 

10 

5.  Томислав Тот 
професор 

енглеског језика 

енглески језик:  VI 123, VII 123, 

VIII123 
18 

6.  Марија Пајић 
професор 

француског језика 

француски језик: VI123 VII123 

VIII123, 
18 

7.  Ариана Басарић 
професор 

енглеског језика 

енглески језик: 

I123  III1  IV1 
10 

8.  Здравка Мајкић  
професор 

енглеског језика 

енглески језик: 

II1,2,3 III23 IV2,3 V123 
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:  V13,  VI - VIII 20 

12.  Михаела Макаји професор историје историја:  V2 1 

13.  Огњен Сакач  туризмолог географија: V12,  VI - VIII 20 

14.  Вукосава Доби проф. географије географија: V3 1 

15.  Владимир Бесермињи  

професор 

техничког 

образовања 

техничко и информатичко 

образовање: V123, VI123, 

VII123, VIII123 

24 

16.  Татјана Пиксијадес 
професор 

математике 

математика:  V12, VI1, VII1, 

VIII1 
20 

17.  Милота Чорба 
професор 

математике 
математика:  V3, VII23, VIII23 20 

18.  Ана Русковски 
професор 

информатике 

информатика и рачунарство 

V–VIII 
8 

19.  Марија Хорњак професор хемије 

хемија: VII23-VIII23, физика:  

VI123, VII1, VIII1 

домаћинство: VII 

19 

20.  Татјана Сабо професор хемије хемија: VII1, VIII1  4 

21.  Анамарија Фејса  
професор 

биологије 
биологија: VI2,3 4 

22.  Весна Рагаји - Цап 
професор 

биологије 

биологија: V1,2,3 VI1 VII1,2,3 

VIII1,2,3 
20 

23.  Николета Хорњак 
наставник 

математике 

физика: VII2,3 VIII2,3 

математика:  VI23 
16 
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24.  Милан Хрутка 

професор 

физичког 

васпитања 

физичко в.: VI23, VIII123 

изабрани спорт: VI123, VIII123 
16 

25.  
Љубомир 

Захорјански 

професор 

физичког 

васпитања 

физичко в.: V123 VI1 VII1,2,3 

изабрани спорт:  V1,2,3, 

VII1,2,3 

20 

26.  Габриела Ковач 
професор музичке 

културе 
музичка култура:   V – VIII 15 

27.  Александра Дубак вероучитељ 

православни катахизис: I23, 

II23, III23, IV23, V23, VI23, 

VII23, VIII23 

8 

28.  Ксенија Бесермињи 
професор  

веронауке 

католичка веронаука: I - VIII 

(8 група) 
8 

29.  о.Владислав Рац свештеник 
грко-католичка веронаука: 

V- VIII (3 група) 
3 

30.  о. Јулијан Рац  проф. италијан. ј. италијански. језик V 1,2,3 6 

31.  Славица Чељовски  проф. раз. наставе разредна нас.: I1 20 

32.  Данило Мученски проф. раз. наставе 
разредна настава: I2  изб. 

русин. јез. са ел.нац.кул. I2,3 
18 + 2 

33.  Виолета Рашета проф. раз. наставе 
разредна нас.: I3,  

грађан. васп.: I2,3      
18 + 1 

34.  Валерија Папуга проф. раз. наставе разредна нас.: II1      20 

35.  Јелена Русковски проф.разр. наст. 

разредна нас.: II2 ,  

изб. русин. јез. са 

 ел. нац. кул.: II2,3     

18 + 1 

36.  Ђурђица Полдрухи проф. раз. наставе 
разред. наст: II 3  

грађан. васп.: II2,3       
18 + 2 

37.  Лидија Будински  проф. раз. наставе разредна нас.: III 1  20 

38.  Мирјана Бокан проф. раз. наставе 
разредна нас.: III 2 , грађан. 

васп.: III2,3,   
18 + 1 

39.  Марија Полдрухи проф. раз. наставе 
разредна настава: III3 изб. 

русин. ј. са ел. нац. кул. III2,3  
20 

40.  Славка Хромиш проф. раз. наставе разредна нас.: IV 1 20 

41.  
Марија Роквић 

Мудри 
наст. раз. наставе 

разредна наст.: IV2   

грађан. васп.: IV2,3 
18 + 2 

42.  Јелена Буила проф. раз. наставе 
разредна нас.: IV 3 , изб. 

русин. јез. са  ел. н. кул. IV2,3 
18 + 1 

Расподела одељењског старешинства у школској 2015/2016.години 

Редни број Одељење Наставник – одељенски старешина 

1.  V-1 Огњен Сакач 

2.  V-2 Маријана Петричевић 

3.  V-3 Здравка Мајкић 

4.  VI-1 Јован Лондровић 

5.  VI-2 Бојана Петровић 

6.  VI-3 Анамарија Фејса 

7.  VII-1 Татјана Пиксиадес  

8.  VII-2 Јасминка Олић-Илчешин  
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9.  VII-3 Весна Рагаји Цап  

10.  VIII-1 Владимир Бесермињи 

11.  VIII-2 Габриела Ковач 

12.  VIII-3 Марија Пајић 

 

 

 Ваннаставни кадар који је радио у школској 2015/2016. години 

 

Редни број  

1. Директор: Славица Бајор 

2 Педагог: Марија Сакач –Фејса  

3 Шеф рачуноводства: Славиша Сабадош  

4 Секретар: Гордана Радованов  

5 Библиотекар- Ксенија Међеши  

6 Домар: Јанко Радвањи  

7 Ложач: Саша Тодић  

8 1/2 радног времена ложача: Међеши Љубомир 

9 

Спремачице (5 извршилаца: Милена Дражић, Душанка Тодић, 

Међеши Никола( замена Ђуја Шкорић), Динка Мићевић, Снежана 

Радошевић)  

10 Сервирка: Цецилија Штрбац 

1.  Административни радник: Зденка Пушкаш … 

 

Дежурство наставника 
 

Распоред дежурних наставника за школску 2015/16. годину налазио се на огласној табли у 

зборници школе, посебно за нижа одељења, а посебно за виша одељења. Обавезе дежурних 

наставника: 

 ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ - дежура на улазу, дежура у приземљу поред учионице бр. 6 за 

време малих одмора и ужине, пушта ученика за време великог одмора, дежура у дворишу 

за време великог одмора, одговара за дежурство. 

   

 ПОМОЋНИ ДЕЖУРНИ - дежура у приземљу поред учионице бр. 2 за време малих одмора 

и ужине, дежура у дворишу за време великог одмора, води евиденцију у књизи дежурства.  

  

 ДЕЖУРНИ УЧИТЕЉ - дежура на спрату за време малих одмора и ужине, дежура у 

дворишу за време великог одмора, води евиденцију у књизи дежурства.  

 ПОМОЋНИ ДЕЖУРНИ УЧИТЕЉ - дежура на спрату за време малих одмора и ужине, 

дежура у дворишу за време великог одмора.  

 

 Остваривање наставних планова 

 
Редовна настава 

 

Настава у првом полугодишту почела је на време у складу са Календаром образовно 

васпитног рада основних школе са седиштем на територији АП Војводина. 
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Основни захтеви образовно-васпитног рада у школи реализовани су успешном 

организацијом целокупног наставног процеса, а што је  и дало резултате.  

Морамо истаћи велику солидарност свих запослених, када су у питању замене за 

један дан (хитни случајеви, семинари).  

 

Настава је била стручно заступљена, осим математике на српском наставном језику 

44,44%, физике на српском наставном језику 60%, физике на русинском наставном језику 

30%, географије на српском наставном језику 65%, географије на русинском наставном 

језику 35% и енглеског језика 100%.Наставни рад био је правилно планиран и 

реализован.Сви непосредни извршиоци у настави су се редовно припремали за рад.Настава је 

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

у раду сваког појединца. 

 

Квалитет и квантитет знања је био добар. Општи успех на крају школске године је 

следећи: II - VIII  разред – средња оцена 4,31. Табеларни приказ успеха и владања ученика 

приказан је у одељку 3. 

 

Радна атмосфера како на часовима тако и ван њих била је доста добра. 

 

Фонд часова је реализован са веома малим процентом одступања због боловања наставника и 

немогућности адекватне стручне замене, те је вршено сажимање градива. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 



 
 

Награђени ученици на такмичењима у школској 2015/2016. години 

 

 
Ред. 

број 

Област и предмет 

такмичења 
Награђени ученици Пласман Такмичење 

1. Француски језик Абрахамски Дора VIII3  3. место 
Општинско (пласман 

на окружно) 
2. математика Рунић Петар III3   3. место Општинско 
3. математика Недић Катарина IV1   2. место Општинско 

4. математика Фирман Виктор VIII3   3. место 
Општинско (пласман 

на окружно) 
5. књижевна олимпијада Њежић Бојан VII3   2. место Општинско 

6. књижевна олимпијада Тодић Марина VII3   2. место Општинско 
7. књижевна олимпијада Абрахамски Дора VIII3   1. место Општинско 

8. историја Абрахамски Лара V2 3. место Општинско 

9. историја Шанта Марјан V1  3. место Општинско 

10. историја Бабић Лука VI3  3. место Општинско 

11. историја Шанта Матија VII1  3. место Општинско 

12. историја Абрахамски Дора VIII3  3. место Општинско 

13. 
техничко и информатичко 

образовање (ауто моделарство) 
Вуловић Огњен VIII2 2. место Општинско  

14. књижевна олимпијада Њежић Бојан VII3  1. место 
Окружно  (пласман 

на републичко) 

15. књижевна олимпијада Тодић Марина VII3  2. место Окружно   

16. биологија Њежић Бојан VII3  3. место Окружно  

17. српски језик (нематерњи) Русковски Александра VII1  3. место Окружно  

18. српски језик (нематерњи) Марко Буила VIII1  3. место Окружно  

19. српски језик (нематерњи) Чордаш Анастасија VIII1  3. место Окружно  

20. српски језик (нематерњи) Мали Маријана VIII1  3. место Окружно  

21. русински језик Буила Марко VIII1  2. место Међуокружно  

22. русински језик Мали Маријана VIII1  3. место Међуокружно  

23. русински језик Мали Маријана VIII1  2. место Републичко   

24. русински језик Буила Марко VIII1  3. место Републичко   

25. српски језик (нематерњи) Чордаш Анастасија VIII1  1. место Републичко   

 

На општинском такмичењу у каратеу Маријана Фараго освојила 1. место, Саманта Гајдош и 

Давид Кулић 2. место, а Игор Фараго и Мирослав Пушкаш 3. место. 
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Вукове дипломе и посебне диплoме 
 

 

   

 
  

 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУКОВЕ  И  ПОСЕБНЕ  ДИПЛОМЕ У  ШК.     2015/2016. ГОДИНИ 

 

Ученик: В у к о в а   

диплома: 

П о с е б н е      д и п л о м е: 

Л и к о в н а   

култура: 

М у з и ч к а   

култура: 

Ф и з и ч к о 

васпитање (с п о 

р т) 

1. Буила (Михајло) 

Марко 
1  1  

2.Мали (Јулијан) 

Маријана 
1 1   

3.Салонтаји (Славко) 

Никола 
1    

4.Чордаш (Љубомир) 

Анастасија 
1 1   

5.Хромиш (Славко) 

Филип 
1   1 

6.Абрахамски (Никола) 

Дора 
1 1   

7.Васић (Небојша) 

Бојана 
1 1   

8.Колошњаи (Златко) 

Дајана 
1 1   

9.Фирман (Славко) 

Виктор 
1    

10.Бујила (Славко) Теа 1 1   

11.Гајдош Сања  1 1  

12.Јовановић Зорана  1   

УКУПНО  ДИПЛОМА:  10 8 2 1 

УКУПНО УЧЕНИКА 

СА ДИПЛОМАМА: 
12    
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 АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ  

 

У нашој школи су одржане презентације средњих школа.  

 

Презентације средњих школа: Носиоци презентације: 
Време 

презентације: 

Гимназија «Жарко Зрењанин», Врбас 
Професори и ученици 

гимназије 

   април 2016 

ССШ «4. јули», Врбас Професори  школе    април 2016 

Средња медицинска школа «Козма и 

Дамјан», Врбас 
Професори школе април 2016 

Основна и средња школа са домом 

ученика «Петро Кузмјак», Руски Крстур 

Директор школе, професори и 

представник Националног 

савета русинске нац. мањине 

мај 2016 

СТШ «Михајло Пупин» Кула Професори школе април 2016. 

«Економско трговинска школа» Кула Професори школе април 2016. 

«Пољопривредна школа са домом 

ученика» Футог 
Професори школе април 2016. 

 

       
- 7.5.2016. ученици 8. разреда су посетили Сајам науке у Новом Саду. 
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Шта је насиље. 

У V-2 oдељењу одржана је едукативна радионица о томе шта је насиље и како га препознати. 

   
 

Интересантан час географије  

У петак је наставница Вукосава Доби одржала веома интересантан час географије ученицима 

5. разреда. Након презентације вулкана, ученици су извели експерименте са вулканима које 

су сами направили. 
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  РАД СЕКЦИЈА 

У оквиру програма ваннаставних активности у овој школској години радиле су: 

 

Гегографска секција 

време реализације реализовано 

У току године  Знаменитости Букурешта и Брашова са освртом на фабрику 

трактора „Универзал“ 

 Плоешти са рафинеријом нафте и Питешти са фабриком 

аутомобила „Дачија“ 

 Приче о Кишињеву 

 Бугарски градови Софија и Пловдив 

Џакарта 

 

 
Шаховска секција 

Време реализације Ученици Реализовано  

 Присутвовало 

12 ученика 

(36 часова) 

 Школско такмичење у шаху 

 Општинско такмичење у шаху (ОШ “20. Октобар“ 

Врбас) 

 

Секција - Млади историчари 

Време реализације Ученици Реализовано 

Прво 

полугодиште 

1. Дора Абрахамски 

2. Никола Салонтаји 

3. Дејана Шкорић 

4. Михајло Шанта  

5. Бојан Њежић 

6. Лидија Шкорић 

7. Лука Бабић 

(6 часова) 

 Настава о Америчкој 

револуцији  

(филм „Патриота“) 

 Крсташки ратови 

(филм „Небеско 

крљевство“ 

Друго 

полугодиште 

1. Маријан Шанта 

2. Матија Шанта 

3. Лука Бабић 

4. Дајана Шкорић 

5. Бојан Њежић 

6. Дора Абрахамски 

7. Андреја Грба 

(4 часа) 

 Општинско такмичење у 

Савином Селу (освојено 2. и 

3. место) 

 Пласман на окружно 

такмичење у Сремској 

Каменици 

Учешће узело 7 ученика наше школеКординатор Јован Лондровић 

 

Одбојкашка секција  

Време 

реализације 

реализовано 

У току првог 

олугодишта 

(17 часова) 

 Школски турнир у мини одбојци за девојчице од 3-8 разреда у 

оквиру дечије недеље. 

 Општинско првенство у одбојци за дечаке и девојчице у ОШ 

„Светозар Милетић“ у Врбасу 19.11.2015.  

У току 

другог 

(19 часова) 

 Термин одржавања секције среда у 18:10 
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полугодишта  Школски турнир за девојчице од 3-8 разреда у оквиру Дана 

школе 

Секцију је похађало  17 ученица наше школе. Кординатор Милан Хрутка 
 

 

Фудбалска секција-женски фудбал 

Време реализације реализовано 

У току првог полугодишта Активности у оквиру пројекта „Моја школа 

мој клуб“ 

(17. часова) 

У току другог полугодишта Активности у оквиру пројекта „Моја школа 

мој клуб“ 

(19 часова) 

Секцију је похађало  9 ученица наше школе. Кординатор Љубомир Захорјански 

Секција –Мали хор 

Време реализаије реализовано 

У тку првог олугодишта Сусрет са песникињом Серафином Макаји 

Посета геронтолошком центру-Дечја недеља 

Поетске нити Меланије Павлович 

Костелникова јесен-Етноклуб „Отето од заборава“ 

Посета предшколској установи „Бошко Буха“ 

Реализовано  5 часова 

У току другог 

полгодишта 

              Реализовано 18 часова 

Приредба поводом Дана жена 8.марта 

Приредба поводом пријема ђака првака 

Секцију је похађало  30 ученица наше школ. Кординатор Славка Хромиш 

 

Секција-Енглески језик 

Време реализације реализовано 

У току прог полугоишта 36 часова 

Making Alphabet poster 

Halloween, Christmas and NewYear 

У току другог полугодишта Valentines Day, Mothers Day, Easter 

Spring in my village, Summer Holidays 

Секцију је похађало  5 ученица наше школе. Кординатор Здравка Мајкић 

 

Секција Млади природњаци 

Време реализације реализовано 

У току првог полугодишта 36 часова 

Упознавање сапотребамаи разнимначинима 

очувањаживотнесредине 

Продубљивање знања о рециклажи 

Акција „Чепом до осмеха“ 

Упознавање са угроженим врстама биљака и животињама у 

нашем окружењу 

У току другог полугодишта Обновљиви и необновљиви извори енергије 

Различите врсте материјала и њиховеособине 

Како помоћи животињама и птицама 

Неговање собних биљака 

Лековите биљке и чему служе 
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Секцију је похађало  10 ученица наше школе. Кординатор: ЈеленаБуила 

 

Хор 

Време реализације Реализовано 

у току године Песме 

Биљана платно белеше 

За милион година 

Живкова Таша 

Химна Светом Сави 

Реализоване приредбе поводом Дана Жена, Светог Саве, 

Свечана приредба за осмаке  

Реализовано35 часова 

Учешће узело 25 ученика наше школе. Координатор Габриела Ковач 

 

Ритмичка  секција 

Време реализације Реализовано 

У току године Формирање групе 

Увежбавањекорака „ча,ча,ча“ 

Избор песме 

“Минусиплус“групе Магазин 

Учење плсених корака  

Обрада и усвајање одабраних песмица,којесу биле 

представљене на школским приредбама 

 Приредба поводом Дечије недеље  

 Приредба поводом Дана жена 8. Марта 

Пријем ђака првака у нашој школи 

Реализовано 36 часова 

 

Учешће узело 19 ученика наше школе. Координатор Лидија Будински 
 

Ликовна Секција 

Време реализације Реализовано 

Прво 

полугодиште 

20 часова 

 Активности у току Дечије недеље 

 Радионица прављења лутки на којој су присуствовали и родитељи 

 Израда новогодишњих честитки 

 Учешће на новогодишњој продајној изложби 

Анализа рада секције на крају првог полугодишта 

Друго 

полугодиште 

           16 часова 

 Цртање и сликање на слободну тему 

 Лик Светог Саве, припрема изложбе 

 Иложба поводом Дана школе 

 Ликовни конкурс „Сећање на БранкаЋопића“ 

 Ликовни конкурс „Тако ми је причала  моја бака“ 

 Ликовни конкурс“Железница очима деце 2016“ 

 Израда Ускршњих честитки 

 Припрема Ускршње продајне изложбе 

 Час у природи. 
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Учешће узело 12 ученика . Координатор Виолета Рашета 

 

Литерарна секција 
Време раализације Реализација 

Прво полугодиште Укупно18 часова 

 Конституисање секције и бирање председика 

 Договор о раду и план рада 

 Посета сеоској библиотеци Данило Киш 

 Говор и његова стилска функција 

 Позоришна уметност 

Припреме за приредбу поводом Дана Светог Саве 

Друго полугодиште  Писање песама,анализа строфа, стихова,рима и стилских 

фигура у њима 

 Припрема за свечаност поводом Дана школе 

Анализа рада секције 

Учешће узело 8 ученика наше школе.Кординатор Бојана Петровић 

 

Рецитаторска секција 
време реализације реализација 

У току првог 

полугодишта 

36 часова 

 Сусрет са песникињом Серафином Макаји 

 Приредба у геронтолошком центру у Куцури 

 СнимањеТВ прилога“Прављење од отпадних материјала“ 

 Сусрет садечјим песником Тодеом Николетићем 

 Свечаност у предшколској установи „Бошко Буха“ 

 9.сусрет „Поетске нити Меланије Павловић“ 

 Обележавање јувилеја 250годишњицепостојања гркокатоличке цркве у 

Куцури 

 Манифестација „Костелникова јесен“  у етно клубу „Отето од заборава“ 

Фестивал хумора  и сатире „Куцурски клипић“ 2016 

У току другог 

полугодишта 
 Учествовање на приредби поводом пријема ђака првака 

 ТВ снимање „Осмомартовска радионица“  

 Приредба поводом Дана жена 

 Приредба поводом Ускрса 

ТВ снимањеповодом награде у часопису „Заградка 

Учешће узело 10 ученика.кординатор Славица Чељовски 
 
 

Еколошка секција 
 

време реализације реализација 

У току првог 

полугодишта 

 Формирањесекције и доношење плана и програмарада 

 Уређење школског хола и садња саксијског цвећа 

 Радионице-Златна јесен 

 Уређење школског дворишта 

Предвањена тему-Чиста околина-зашто 

У току првог 

полугодишта 
 Предавање-Угроженеврсте биљака код нас и у свету 

 Презентација-Производња здраве хране 

 Припрема школског дворишта за садњу украсних биљака 

 22. Март Светски дан вода-радионица 
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 Изложба-Нове играчке од рециклираног материјала 

 Акција уређења и чишћења школског дворишта 

Одржавање украсних биљака 

Реализовано36 часова 

Учешће узело 10 ученика.кординатор Марија Полдрухи 
 

Ликовна Секција 

Време реализације Реализовано 

Прво полугодиште  Рад на одређену ликовну тему 

 Слање радова у дечји часопис „Заградка“ 

 Ликовни конкурси: „Нећеш веровати“, „Пиши Деда Мразу“ 

„Сунчана јесен живота“ 

 Израда паноа у учионици 

 Излагањерадова у сеоској библиотеци „Данило Киш“ 

 Обиласци изложба 

 Израда честитки за Новогодишњу продајну изложбу 
 

Друго полугодиште Израда честитки за Ускршњу продајну изложбу  

реализовано 36 часова 

Учешће узело 16 ученика . Координатор Валерија Папуга 
 

Секција ТИО 

Време реализације Реализовано 

Прво полугодиште  Секција се одржавала једном недељно Моделарска секција  

Друго полугодиште  Општинско такмичење у ОШ „П.П.Његош“ у  Врбасу 

Учешће узело 10 ученика наше школе 

 

 

 РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКЦИЈЕ „ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И ЦИВИЛИЗАЦИЈА“  

                                          ПРЕДМЕТ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК, 2015/2016. ГОДИНА 

 

Током 2015/2016. године, реализовано је укупно 32 часа секције „Француски језик и 

цивилизација“. Секција је била намењена ученицима шестог, седмог и осмог разреда. 

Ученици осмог разреда учествовали су у припреми за годишњу манифестацију под називом 

„Француско вече“ које је реализовано 27. маја 2016. године.  

Секција и манифестација „Француско вече“ имају за циљ промоцију и афирмацију наставе 

француског језика међу ученицима и запосленима, развијање интересовања и вештина 

комуникације уопште, као  и стварању правилног односа према различитим културама 
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ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

           Дана12.09.2015. у оквиру радне ненаставне суботе ученици наше школе су уређивали 

обале канала ДТД. Ову акцију је, као и сваке године (у пролеће и јесен), организовао и водио 

наставник историје Јован Лондровић. 
 

  
 

 САРАДЊА ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

Реализација сарадње са друштвеном средином огледа се у активностима школе на 

заједничким садржајима и програмима рада са родитељима и друштвеном средином у којој 

школа ради. Сарадња са родитељима ученика одвијала се преко Савета родитеља школе, 

родитељских састанака и индивидуалних посета са циљем побољшања услова рада у школи, 

заштити животне средине и унапређивања рада са ученицима. Заједничке акције 

озељењавања школског простора МЗ и градског зеленила СО Врбас као и наших ученика 

позитивно су резултирале. 

У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе управу и 

нац. заједнице-нац. мањине, ОШ''Братство јединство у Куцури  организовала је  

28.09.2016. године, полагање испита за лиценцу наставницима који  предају на 

русинском језику.  

Испит за лиценцу су положили сви наставници, на опште задовољство свих. 

На конкурсу Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе управу и нац. 

заједнице-нац.мањине, основна школа је опремила 4 учионице школским клупама и 

столицама и 12 ормарића, добијена су  средства за штампање фотомонографије школе, и за 

реализацију за реализацију Међуокружног такмичења из русинског језика. 

Захваљујући сарадњи са родитељима и Локалном самоуправом у нашој школи су 

се одвијале следеће активности: 

- захваљујући родитељима наших ученика наша школа је добила донације 3 беле магнетне 

табле 

- донацијом МЗ Куцура школа је добила саднице борића, 
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- постављене нове бетонске корпе за смеће у околини школе донацијом МЗ Куцура, 
 

- наша школа добила захвалницу за сарадњу са Активом жена куцуре који већ 25 година ради у 

оквиру КУД „Жетва“, 

-  

 
 

- донацијом немачке хуманитарне организације свим ученицима од 1. до 4. разреда подељени 

новогодишњи пакети, 
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- донацијом КАРИТАС-а отпочети радови на бетонирању улаза у административни део 

школе, 

 

     
 

- захваљујући одобрењу председника општине радови су проширени и завршени 29.12.2015. 
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- . 

- у сарадњи са МЗ Куцура у школском дворишту је око рукометног терена постављена 

ограда како би се спречило оштећење прозора на делу школске зграде у близини терена, као 

пребацивање лопте преко школске ограде према улици. Постављени су и нови голови на  

- рукометном терену и кошеви на школском терену 

 

 

   
 

 

- у сарадњи са Еванђеоском црквом део старих школских клупа и столица замењени су 

клупама и столицама које је донирала Канцеларија за Источну Европу; 

-  
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- у сарадњи са Канцеларијом за источну Европу, волонтери из Холандије су окречили ходник 

у приземљу школе. 

 
Средставима добијеним на конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање одштампано 

је 300 примерака фото монографије школе поводом 250 година образовања у Куцури,  

- 29.12.2015. одржана је промоција фото монографије школе, 

 

 

 

Средствима добијеним по конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање опремљене су 

три учионице новим клупама и столицама, а свака учионица наше школе је добила по један 

нов ормарић (фирма „Спорт – импекс“ која је испоручила намештај, донирала је школи лопте 

за фискултурну салу), 
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- средствима добијеним издавањем школског 

дворишта поправљени олуци на школској 

згради и ходнику школе према фискултурној 

сали. 

 

 

 

 

 
Засађене саднице у летњој учионици. 

 

 

 СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

Ученици наше школе врло активно учествују у свим такмичењима које расписује 

Министарство просвете, у свим обележавањима важних датума који подразумевају спортске 

активности, и бројном другим ангажовањима у циљу промовисања спорта и здравог живота.  

 

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

редовно такмичи на свим утакмицама у оквиру овог пројекта. У нашој школи је 25.5.2016 

организована утакмица у оквиру пројекта „Моја школа – мој клуб“. 

Учешће ученика наше школе на утакмицама у оквиру пројекта ''Моја школа мој клуб'' 
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- наше ученице чланови секције за женски фудбал учествовале су на такмичењу Змајеву 

27.4.2016. 

Остала учешћа наших ученика: 
Дан Школе 9.5.2016. Турнир у малом фудбалу и мини одбојци за ученике од 4-8.разреда. 

 

-Предавање полиције у Врбасу ЦФК у Врбасу и турнир у фудбалу „Игре младих“ 1. Коло ученици 7 и 

8. Разреда. 23.5.2016. 

 

-Пролећни крос 27.5.2016. Ученици од 1-8. Разреда трчали су на Сеоском стадиону. Ученицима су 

подељене дипломе. 

 

-„Игре младих“ 2. Коло турнир у фудбалу ЦФК Врбас, два представника наше школе,. 10.6.2016. 

 

Спортом против насиља и наркоманије“ фудбалска утакмица Партизан- Звезда, у ЦФК Врбас, 

ученике водили, Милан Х. И Љубомир З. На утакмицу ишло 8 ученика. 24.9.2015. 

 

-Турнир у одбојци за девојчице од 4-8 разреда у оквиру дечје недеље. Турнир организовали Милан Х. 

И Љубомир З. 5.10.2015.  

Турнир у малом фудбалу, дечја недеља ученици 5. И 6. Разреда, 6.10.2015 

. 

-Јесењи крос у оквиру дечје недеље 5-8. Разреда 7.10.2015. Крос организовали наставници физичког 

васпитања, Љ. Захорјански и М. Хрутка, крос помогли наставник историје Јован Лондровић, 

наставник географије Огњен Сакач, наставник ТО Владимир Бесермињи, Наставница енглеског 

језика Здравка Мајкић. 

 

-Турнир у малом  фудбалу у оквиру дечје недеље 5 и 6 разред, у ЦФК Врбас, општинско  такмичење 

8.10.2015. ученике водио наставник физичког васпитања Захорјански Љ. 

 

-Општинско такмичење у оријентационом трчању 24.10.2015. у Врбасу, ученици наше школе Ружић 

Богдан 8/3 и Иван Владимир 8/2 освојили су друго место у категорији старијих пионира. 

Моја школа мој клуб, турнир у Савином Селу 8.4.2016. 

-Моја школа мој клуб, турнир у Змајеву 27.4.2016. 

-Предавање полиције у Врбасу ЦФК у Врбасу и турнир у фудбалу „Игре младих“ 1. Коло ученици 7 и 

8. Разреда. 23.5.2016.- 

-„Моја школа мој клуб“ домаћин наша школа 25.5.2016. Екипе: Савино Село, Куцура, Змајево, Бачко 

Добро Поље, Врбас. 

 

-„Моја школа мој клуб“, Турнир у Равном Селу 8.6.2016 
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-Општинско такмичење у одбојци за девојчице; Врбас, 19.11.2015. Учествовале ученице5. 6.7. и 8  

разреда. Ученице водио Хрутка М. 

-Турнир у одбојци поводом дечије недеље 5.10.2015. и фудбалу 6.10.2015.  

 

Дана 28.10.2015. у нашој школи је одржана фудбалска утакмица директора школа „Трофеј 

ШУНС 2015“ (присуствовало 40 директора јужнобачког и сремског округа и представници 

ШУНС Јован Вукчевић и Милан Панић), 

 

 

 КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске 

године и завршетка основношколског образовања и васпитања, прославе школских и 

државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете 

установама културе, заједничке активности школе и јединице локалне самоуправе и друге 

активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културном 

развоју окружења школе. 

Културне активности школе: 

 

6.5.2016. наши ученици су учествовали на ускршњем концерту Еванђеоске цркве 

  
 

-наши ученици су се одазвали на позив Куцурског удружења младих „КУМ“ и уписали се на 

драмску секцију овог удружења. Извели су представу 17.1.2016. за Дан Русина 

   
 

- по ликовном конкурсу „Каритаса“ на тему очувања животне средине нашим ученицима 

подељене награде: 1. место: Дора Абрахамски, Бојана Васић и Зорана Јовановић, 2. место: 

Јелена Керкез, Сања Гајдош и Марко Буила, 3. место: Дарина Михњак, Матија Русковски и 

Михаела Салонтаји, 
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 27.11.2015. наши ученици наступили на традиционалној манифестацији „Куцурски клип“ у 

делу „Куцурски клипић“, 

 

 

  
 
 27.11.2015. наши ученици наступили на традиционалној манифестацији „Куцурски клип“ у 

делу „Куцурски клипић“, 

 
14.11.2015. наши ученици  су учествовали на културној манифестацији "Костелникова јесен 

2015." 
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- 25.9.2015. Полицијска станица Врбас 

наставила је акцију „Полиција у локалној 

заједници“ новом манифестацијом „Спортом 

против насиља и наркоманије (ученици 

основних школа општине Врбас, подељени у 

две екипе, „Црвену звезду“ и „Партизан“, 

предвођени капитенима два наша највећа 

тима Савом Павићевићем и Сашом Илићем, 

одиграли су фудбалску утакмицу послем 

које су сви били победници) 
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21.9.2015. обележен 70. рођендан наше колегинице у пензији Серафине Макаји, писатељице и 

сликарке, 

 

  

 

поводом дечје недеље организовано цртање на асвалту, посета геронтолошком центру, посета 

библиотеци, спортска такмичења, радионице у сарадњи са родитељима наших ученика, маскенбал и 

учешће на квизу „Забавна математика“ 7.10.2015. у Руском Крстуру, 
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15.10.2015 наши ученици присуствовали представљању аудио издања приповедака Владимира 

Сабо Дајка у куцурској библиотеци, 
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28.10.2015. одржан 9. сусрет „Поетске нити Меланије Павловић“, 

 

   
 

 
 

обележен Дан ослобођења (на традиционалној Атлетској уличној трци поводом Дана ослобођења 

Врбаса наши ученици су остварили запажене резултате: Доротеја Кухар 2. место, 

Давид Кухар и Филип Хромиш 3. место и Матија Шанта 4. место, 

 

11.11.2015. обележен Дан примирја у Првом светском рату; 

 

ученици VIII1 присуствовали тестирању из српског као нематрењег језика у 

циљу доношења стандарда за тај предмет, 

 

 
одржан продајни хуманитарни Новогодишњи вашар (одлуком Ученичког парламента прикупљена 

средства у износу од 63.800,00 дата породици одличне ученице примерног понашања чији отац има 

канцер), 
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12.4.2016. наши ученици су присуствовали 

презентацији Градског музеја Врбаса одржаној у 

Дому културе у Куцури 

 

 

 

 
- 28.4.2016. у нашој школи је организована ускршња 

продајна изложба ученика од 1. до 4. разреда 
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Свети Сава школска слава 

 

    
 

 

 

-Ускршња изложба 

Ученици од 1. до 4. разреда наше школе припремили су ускршњу изложбу. 
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- 27. маја 2016. одржано традиционално „Француско вече“ на којем су, као и сваке године, ученици 8. 

разреда и њихови професори представили најпознатија дела француске уметности, књижевности, 

музике, науке, индустрије и националне кухиње; 
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- наша школа је учествовала на Сабору народне традиције који је био организован у Равном Селу 

28.5.2016. године. Учитељице Виолета Рашета и Татјана Бркић уз несебичну помоћ спремачице 

Снежане Радошевић и ученика су припремиле изложбу ученичких радова и старих предмета и 

одржале радионице на којима су ученици из других школа учили како да извезу шаре на торбицама. 

 

  
 

  
 

- у нашој школи је одржано 7. међуокружно (3.4.2016.) и 16. републичко (28.5.2016.) 

такмичење из русинског језика; Пласман на републичко такмичење из русинског језика 

Похваљујемо ученике 8. разреда Буила Марка (2. место) и Маријану Мали (3. место) за 

освојена места на међуокружном такмичењу и пласман за Републичко у ОШ у Коцури 28. 

маја 2016 године из русинског језика.  

 

 

  



 Летопис школе за школску 2015/2016. годину 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

- наши ученици помогли куцурском удружењу младих „КУМ“ у изради новогодишњих 

честитки, 

 
 

 

Као и сваке године, наша школе је била домаћин општинског такмичења из страних језика; 

 

 
 

Обележили смо Дан школе. 

У понедељак, 9.5.2016. године прославили смо Дан школе. Ове године, уместо приредбе 

организовали смо  низ активности за наше драге ученике. Врата школе су била отворена од 9 

до 12.00 за све заинтересоване . 

Програм: 

08.30 – 9.00 Изложба школских љубимаца на кошаркашком терену (од I до VIII разреда) 

09.00-10.00 Штафетне игре у фискултурној сали (I и II разред) 

10.00-11.00 Такмичење „Нај фризуре“ и Радионица „Лего коцке“ 

Такмичење учесника у караоке певању. 

Победник такмичења од 12 пријављених ученика је Дарина Михњак из V1 разреда. 
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Организован је језички квиз поводом Дана школе. 

 

 

 
 

Изложба кућних љубимаца  
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Дечији фестивал ,,Веселинка“ 

У Новом Саду 11.06.2016.одржан је 15. Фестивал дечијег стваралаштва Русина 

Војводине,,Веселинка“. Учествовали су и ученици IV-1одељења наше школе са својим 

учитељицама Славком Хромиш и Ксенијом Међеши. 

   
 

     
 

 

 

Вуковци наше школе, били су на пријему код председника Општине Врбас где су им 

уручени пригодни поклони. 
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Ученик генерације. 

Додела награда ученицима генерације за основне и средње школе за школску 

2015/2016.годину обављена је 1.7.2016. године у сали Техничке школе ,,Милева Марић 

Ајнштајн“ у Новом Саду. Ту је и наш ђак генерације Марко Буила.  

 

  ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 

У оквиру интерног маркетинга школа користи огласну таблу путем које своје ученике 

и наставнике информише о својој делатности и текућим питањима. Школа је у току године 

организовала изложбе радова ученика из области: ликовне културе и научно техничког 

стваралаштва. Изложбе су организоване у оквиру Дечије недеље и Дана школе, као и 

потреби обележавања значнијих датума. 

 

У оквиру екстерног маркетинга на информисању и приказивању делатности школе у 

средствима јавног информисања бележимо следеће активности:  

 

- Радио НС програм извештавао своје слишаоце о свим битним дешавањима у нашој 

школи; недељни лист ,,Руско слово” објавило је више текстова о активностима ученика наше 

школе; екипе новинара и сниматеља РТВ (Нови Сад) редовно долазе у нашу школу и снимају 

прилоге о свим дешавањима и активностима у нашој школи. 

 

- 13.6.2016. године РТВ 1 је снимила 3 прилога за емисију „Чигра“ о нашој школи и 

селу. Први прилог је приказан у јуну, а остала 2 прилога ће бити емитована у септембру. 

 

- У листу „Глас“ Врбас објављен је прилог о нашој школи у јуну 2016. године, као и 

ликовни и литерарни радови наших ученика од 1. до 4. разреда (на српском и русинском 

језику). 

Владимир Бесермињи, наставник техничког и информатичког образовања, редовно 

ажурира блог наше школе: osbratstvojedinstvokucura.wordpress.com. ФБ страницу наше 

школе редовно ажурира директор школе објављујући све неопходне информације 

родитељима и ученицима наше школе, извештаје о акцијама и резултатима и успесима 

наших ученика, позиве за добровољним акцијама и донацијама, као и похвале свим 

учесницима акција и ученицима који су постигли успеха на такмичењима. Све што се објави 

на овој страници, објављује се и на блогу школе. 

 ПРОЈЕКТИ У 2015/2016. ГОДИНИ 

 

          Наша школа се и школске 2015/2016. 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 били 

проф. српског језика Бојана Митошевић и проф. хемије Татјана Сабо.   

 

          Програма чији је циљ развијање и унапређивање рада у области заштите животне 

средине, реализује се већ седам година и до сада је обухватио преко 350 васпитно-

образовних установа широм Војводине.ОШ''Братство јединство'' у Куцури се прикључила 

овом пројекту пре три године, а школске2015/2016. године наша школа је освојила награду – 

http://www.osbratstvojedinstvokucura.edu.rs/
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плакету, бесплатан семинар за координаторе пројекта са темом ''Како објаснити Природу''и 

бесплатан излет за наше ученике, који ће бити реализован у октобру 2016. На овогодишњи 

конкурс се пријавило 89 васпитно образовних установа, од којих су 63 успешно спровеле 

активности. 

 

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. У нашој школи је 25.5.2016 

организована утакмица у оквиру пројекта „Моја школа – мој клуб“.Турнир се одржао у 

оквиру распореда Фестивала фудбала  за пролећни део у региону ТФС Нови Сад, спортско 

дружење са одржало 25.05.2016. године са почетка у 10,00 часова у фискултурној сали 

школе. Турниру су присуствовале екипе из пет различитих школа општине Врбас, све екипе 

су учеснице пројекта''Моја школа-Мој Клуб''. Учешће у овом сусрету узеле су девојчице од 

5-8 разреда, играло се 2*10 минута, са5+1 играчица у пољу. Летњи сунчан дан се искористио 

да се турнир одржава  и на терену школе као и у фискултурној сали наше школе 

 

Учешће ученика наше школе на утакмицама у оквиру пројекта ''Моја школа мој клуб'' 

 

Чланице женске фудбалске екипе у оквиру пројекта "Моја школа - 

мој клуб" добиле спортску опрему од Школске управе Нови Сад и 

господина Јована Вукчевића. 
 

 

 

 

 

 

 

 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 

 Тим за стручно усавршавање састао се 27.06.2016. и помоћу извештаја које су 

наставници и стручни сарадници предали, написали годишњи извештај стручног 

усавршавања за школску 2015/2016. годину. 

 Стручно усавршавање педагошких радника текло је континуирано током школске 

2015/2016. године кроз различите облике и садржаје рада. 

 У oквиру стручнoг усaвршaвaњa у тoку шкoлскe 2015/16. гoдинe билe су oбухвaћeнe 

Моја школа мој клуб, турнир у Савином Селу 8.4.2016. 

-Моја школа мој клуб, турнир у Змајеву 27.4.2016. 

-Предавање полиције у Врбасу ЦФК у Врбасу и турнир у фудбалу „Игре младих“ 1. Коло ученици 7 и 

8. Разреда. 23.5.2016.- 

-„Моја школа мој клуб“ домаћин наша школа 25.5.2016. Екипе: Савино Село, Куцура, Змајево, Бачко 

Добро Поље, Врбас. 

 

-„Моја школа мој клуб“, Турнир у Равном Селу 8.6.2016 
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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. 

 

Табеларни приказ стручног усавршавања наставника у 2015/2016. години: 

 

Ред. 

бр. 
Назив семинара К. бр. 

Ком

п 
датум 

Бр. 

бодова 

Име и презиме 

наставника 

1. 
Модели комуникације у 

онлајн окружењу 
240 К4 

20.11.2015. 

електронски 
24 

Милан Хрутка, 

Бојана Митошевић, 

Јован Лондровић, 

Јелена Русковски, 

Ђурђица Полдрухи, 

Лидија Будински, 

Марија Хорњак. 

    

2. 
Асистивна технологија 

- примена у настави 
299 К3 

20.11.2015. 

електронски 
8 

Виолета Рашета, 

Мирјана Бокан, 

Марија Полдрухи, 

Здравка Мајкић. 

    

3. 

Деца са сметњама у 

развоју и препорука за 

даљи рад са њима 

302 К3 
20.11.2015. 

електронски 
16 

Јасминка Олић Илчешин, 

Здравка Мајкић, 

Марија Роквић Мудри, 

Јелена Буила, 

Марија Полдрухи, 

Виолета Рашета, 

Мирјана Бокан. 

4. 

Јачање капацитета 

запослених у вртићима 

и школама у раду са 

родитељима деце са 

сметњама у развоју 

785 К4 21.11.2015. 8 

МаријаРоквић Мудри, 

Здравка Мајкић, 

Јелена Буила. 

5. Стручњак за учење     
Марија Пајић, 

Габријела Ковач. 

6. 

Пројектна настава - 

корак даље у настави 

енглеског језика 

694 К1 17.10.2015. 8 Ариана Басарић 

7. 

Начини заштите 

младих од опасности и 

злостављања на 

интернету 

045 К3 
31.10.-

27.11.2015. 
24 Ариана Басарић 

8. 

Час телесног вежбања 

као основни опера-

тивни облик наставе 

физичког васпитања 

974 К1 5.-6.02.2016. 16 
Милан Хрутка 

Љубомир Захорјански 

9. Попуњавање и 211 К1 10.04.2016 8 Сви наставници и 
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штампање школске 

документације помоћу 

рачунара 

стручни сарадници у 

нашој школи 

10. 
Завршни испит 

Супервизори 
- - 

15.-

17.06.2016. 
16 

Виолета Рашета 

Лидија Будински 

11. 

Завршни испит 

Прегледачи 

Жалбе 

- - 
15.-

17.06.2016. 
10 

Весна Рагаји Цап 

Јасминка Олић Илчешин 

Бојана Петровић 

Снежана Шанта 

12. 
Завршни испит 

Члан комисије 
- - 

15.-

17.06.2016. 
8 

Габријела Ковач 

Марија Пајић 

Марија Пајић 

13. 
Завршни испит 

Дежурство 
- - 

15.-

17.06.2016. 
8 

Славка Хромиш 

Марија Полдрухи 

Тања Бркић 

Јелена Русковски 

Славица Чељовски 

Валерија Папуга 

Јелена Буила 

Ксенија Међеши 

Ксенија Бесермињи 

14. 

Аутистични спектар 

хиперактивности, 

дислексије и друге 

сметње-стратегије 

282 К2 
23.-

24.06.2016. 
16 Ариана Басарић 

15. 
Наша школа – више-

фронтална настава 
410 К2 

21.04.-

21.05.2016. 
16 Ариана Басарић 

16. 

НТЦ-систем учења-

развој ктеативног и 

функционалног 

мишљења 

- К2 
21.05.-

22.05.2016. 
20 Татјана Јанковић 

17. 
Стандарди за српски 

језик као нематерњи 
- - 8.06.2016. 2 

Јасминка Олић Илчешин 

Бојана Петровић 

18. 
Присуство презен-

тацијама уџбеника 
- - 

током 

године 
2 

Сви наставници пред-

метне и разредне наставе 

  

 

 

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, резултата 

праћења развоја детета и ученика, вођењем радионица Професионалне орјентације са 

ученицима 7. и 8. разреда, обука за завршни испит, односно малу матуру, 

2) планирањем и организовањем посета ученика културно-образовним установама (посетеа 
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сеоске библиотеке, посета манифестације КУД “Завичајно врело”,"Жетва", "ДОК" “Дани 

културе” Врбас, одлазак на позоришнe представe, манифестација “Костељникова јесен”, 

посета Сајма образовања, Фестивала науке- Нови Сад, посета Етно клуба "Ноћ музеја", 

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 (8. март, Свечана додела сведочанства 8. раз., Пријем 

првака, приредба "Свети Сава"), 

6) Организација радионица ("Караоке", "Шиз-фриз", "Језички квиз", "Изложба љубимаца", 

праљење барометра...) 

7) учешћем на литерарним и ликовним конкурсима, 

8) публиковањем (превођењем) стручних радова и уџбеника (момографија), 

9) учествовањем у разним пројектима - хуманитарним, “ Каритас Србија”, “За чистије и 

зеленије школе”,... 

10) Одржавање јавног часа (Француско вече), 

11) Сарадња са локалном заједницом (Уређивање канала ДТД, радионица часа домаћинства 

"Актив жена" Куцура)... 

12) Презентација уџбеника на Стручним већима (енглески и српски језик) 

13) Презентовање семинара и тема на Наставничком већу (Попуњавање школске 

документације, Професионалана орјентација, Правилник о стручном усавршавању, 

Транзиција ученика, ...) 

И многи други облици стручног усавршавања у установи који су у написани у извештајима 

наставника и стручних сарадника и архивирани у бази података Тима СУ. 

10.4.2016. у нашој школи одржан семинар Попуњавање и вођење педагошке документације 

уз помоћ рачунара за све учитеље, наставнике и стручне сараднике наше школе 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Летопис школе за школску 2015/2016. годину 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*У изради Летописа аутoр је кoристиo материјал са школског сајта и том приликом се захваљује свима чије 

текстове је користио.Такође је коришћен и извештај о раду школе за школску 2015/2016.годину. 

 

 

Септембар, 2016. 
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