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 Maтеријално–технички  и просторни услови за рад и наставна 

средства 

 

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:  

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

спрату за школску библиотеку, једну просторију за сарадњу са родитељима, једну просторију за 

помоћно особље, комунукације, 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 за административно-техничку службу, педагога и 

директора, једну школску кухињу за сервирање ужине за ученике, једну просторију за смештај 

архиве. 

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, а зграда је 

изграђена још 1929. године. 

 

 Опремљеност зграде 

- учионица                                                                                            12 
- учионица за информатику  (Дигитална учионица)                                                                1 
- фискултурна сала                                                                               1 
- свлачионице (мушка, женска) 2 
- кухиња (без трпезарије и магацина)                                                1 
- библиотека са читаоницом                                                                 1 
- канцеларије                                                                                        4 
- зборница                                                                                           1 



- архива                                                                                                1 
- портирница                                                                                         1 
- угљара                                                                                               1 
- котларница                                                                                        1 
- шљакара                                                                                            1 
- просторија и санитарни чвор ложача                                                     1 
- санитарне просторије ученика                                                            4 
- санитарне просторије радника                                                             1 
- степениште и ходници                                                                          2 

 

. 

Педагошка организација 

 

Настава се одвија у две смене. Смене се мењају месечно. Прва смена почиње у 7
30

, а 

завршава се у 12
40

 за ученике који имају 6 часова. Друга смена почиње у 13
00

, а завршава се у 18
10

 

за ученике који имају 6 часова. 

 

 

 Школски простор 

 

Одржавање школског простора је отежано,  јер се финансирањем не обезбеђују довољна 

средства. Оваква ситуација увећава одговорност свих радника школе, ученика и њихових 

родитеља, а посебно техничког особља – пре свега домара школе на чему ће се и даље посебно 

инсистирати.  

У току ове школске године урађено је следеће: 

23.9.2016. – еко секција посадили пауловније у дворишту школе 

септембар – естетско уређење школе – ходници и учионице обогаћени паноима, плутаним 

таблама, урамљеним таблама од стиродура, цвећем... постављен етно кутак,еко кутак, 

кутак за рециклажу, кутак за борбу против насиља, кутак за родитеље... 

1.10.2016. – поправљен је школски разглас 

10.10.2016. – Општинска управа Врбас финансирала и доставила пројекат реновирања зграде наше 

школе 

03.11.2016. – Започели радови на санацији споменика испред школе 

15.12.2016. – Уведена SBB  - бесплатна кабловска TV у  нашу школу 

 – постављена табла са називом на улаз у школу 

23.12.2016. – постављене 3 беле табле у учионице 

• обезбеђена су средстава за стручно усавршавање радника, набавку опреме, наставних 

средстава и инвенстиционог одржавања школе;  

• израђен је Акт о процени ризика и ангажовано лице задужено за безбедност и здравље на 

раду, 

• редовно су одржаване: паник светла, инсталације водовода, канализације, столарије, ситни 

браварски радови и извршене су разне ситне поправке у школи. 



• обезбеђена средства за увођење HACCP систем у школској кухињи ради безбедне 

дистрибуције ужине за ученике школе. 

• обезбеђена средства за поправку и довођење електро инсталације у исправно стање са 

издавањем атеста. 

 

Опремљеност просторија 

 

Инвентаром и училима школа није довољно опремљена. Што се тиче функционалности 

школског простора, могло би се рећи: у школи има 14 просторија за извођење образовно – 

васпитног рада укључујући фискултурну салу и радионицу за ТО. 

Просторије које служе за извођење образовно-васпитног рада опремљене су школским 

намештајем (клупе, столице, ормари, плакари) који није одговарајући за извођење наставе из 

појединих наставних предмета. Поменути намештај у највећој мери је класичан  и углавном, стар 

више од 30 година, те је амортизован, али још увек поправкама у употербљивом стању. У 

предходних пет школских година три учионице опремљене су новим клупама и столицама. Део 

школског намештаја је отписан, јер се поправкама не може ставити у функцију. 

У току 1. полугодишта уплаћене су две профактуре за набавку наставних средстава за 

разредну и предметну наставу у висини од 110.856,40 динара 

 

Школска библиотека 

 

Просторија за рад школске библитеке није довољно велика, те се један део литературе за 

наставнике налази у наставничкој библиотеци који је смештен у зборници школе. Библиотека 

броји 9677  књиге (од тога ове године је набављено 536) и 2301 некњижне грађе (од тога ове 

године је набављено 104). Стручна литература за поједине предмете налази се смештена у 

учионицама где се одвија настава истих (историја, географија, страни језици, биологија, ТИИО…). 

Својом укупном тематиком и садржајном структуром задовољава потребе ученика, наставника, 

стручних сарадника и родитеља. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја проследило је допис број: 650-02-

01094/1/2016-07 године, од 16.11.2016. године који се односио на набавку школске лектире за 

школске библиотеке. Наведеним дописом указано је да се школском лектиром у смислу Закључка 

и Одлуке сматра избор књига, енциклопедија и серијских публикација за децу и други извори са 

уметничким, научно-популарним и информативним садржајем, који су намењени пре свега 

ученицима, а који доприносе унапређивању квалитета наставе свих наставних предмета у складу са 

прописаним наставним планом и програмом. Такође је било важно да се приликом избора књига, а 

због очувања вашег библиотечког фонда, има у виду, квалитет самих наслова и аутора, као и добра 

техничка опремљеност књигe (повез, тврдо коричење,...), јер су те књиге предвиђене за 

вишегодишњу употребу од стране ученика. 

Обзиром на величину школе, тј. број ученика и одељења, и развијеност општине којој 

школа припада, нашој школи су одобрена средства у висини 36.500,00 за набавку поменуте 

лектире. Договором библиотекара, учитеља, наставника и директора школе, сачињен је избор 

неопходне лектире, одабрани су издавачи и наслови, и послати захтеви за предрачунима. Све 



поручене књиге послате су на адресу школе у предвиђеном року, те је наша школска библиотека 

допуњена са 144 примерака различитих наслова.  

 

 

 

Наша школа је добила по 3 уџбеничка комплета за све наведене предмете 1. и 2. циклуса 

образовањ. 

 

Запослени у школи 

 

Наставни кадар 

 

У овој школској години настава је стручно заступљена за све наставне предмете, осим 

математике 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%, 

информатике и рачунарства на српском наставном језику 35%, информатике и рачунарства на 

русинском наставном језику 20%. 

За ову школску годину конкурси нису расписани по одлуци Министарства просвете и 

ШУНС. Током читаве школске године на снази је обавеза објављивања технолошких вишкова и 

слободних места кроз програм Доситеј, као и обавеза преузимања технолошких вишкова и  

радника са непуном нормом. 

 

Стручни сарадници 

 

У школи ради педагог који је у сталном  радном односу са пуним радним временом и 

психолог на одређено са 50% од пуног радног времена. 

Послове библиотекара обавља професор разредне наставе са 50% радног времена  на 

неодређено радно време. 

 

Руковођење школом 

Школом руководи директор, професор информатике са пуним радним временом. 

 

Број ученика 

 

 

У школској 2016/2017. години, 1.9.2016. године формирано је 24 одељења са 415 ученика 

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

Осам одељења наставу похађа на русинском наставном језику, а преосталих 16 на српском језику. 

 

 

На почетку школске 2016/2017. 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 

415 39 61 47 46 50 56 63 53 24 

 

  

 

Табеларни приказ бројног стања ученика на крају школске 2016/17. године  

 

Редни број Разред и одељење 
Број ученика 

м ж свега: 
1. I-1 3 2 5 
2. I-2 7 10 17 
3. I-3 9 8 17 

свега:  3 одељења 19 20 39 

1. II-1 6 4 10 



2. II-2 12 11 23 
3. II-3 14 12 26 

свега: 3 одељења 32 27 59 

1. III-1 5 4 9 
2. III-2 12 6 18 
3. III-3 9 11 20 

свега:  3 одељења 26 21 47 

1. IV-1 3 4 7 
2. IV-2 12 8 20 
3. IV-3 11 9 20 

свега: 3 одељења 26 21 47 

I - IV разред 12 одељења 104 88 192 

1. V-1 4 4 8 
2. V-2 7 16 23 

3. V-3 9 11 20 

свега:  3 одељења 20 31 51 

1. VI-1 7 4 11 
2. VI-2 11 12 23 
3. VI-3 9 13 22 

свега: 3 одељења 27 29 56 

1. VII-1 8 9 17 
2. VII-2 11 12 23 
3. VII-3 15 8 23 

свега:  3 одељења 34 29 63 

1. VIII-1 7 6 13 
2. VIII-2 8 12 20 
3. VIII-3 10 9 19 

свега: 3 одељења 25 27 52 

V-VIII разред 12 одељења 106 116 222 

дечаци + девојчице 210 204 414 

 

Из наведене табеле види се да су сви ученици I - VIII разреда на крају наставне године 

разврстани у 24 одељења са укупно 414 ученика. У 8 одељења (једно по разреду) на русинском 

наставном језику (индекс одељења 1), а у 16 одељења (два по разреду) настава се изводи на 

српском наставном језику (индекси одељења 2 и 3). 

  

 Наставни кадар - подела по предметима и одељењско 

старешинство 

 



ред. 

бр. 
Наставник Струка 

Наставни предмет и 

одељење 

Недељни 

број 

часова 

•  
Јасминка Олић -

Илчешин 

професор српског 

језика 

српски језик: VI2,3, VIII2,3, 

српски као 

нематерњи: VII1 

19 

•  Бојана Петровић 
професор српског 

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

•  Снежана Шанта  
професор 

русинског језика 

русински језик: V1, VI1, VII1, 

VIII1 српски језик као 

нематерњи: VIII1  

19 

•  

Оља Русковски 

(замена за Бојану 

Митошевић)  

професор српског 

језика 

српски језик као нематерњи: 

V1,  VI1 

грађанско в. : V-VIII 

10 

•  Томислав Тот 
професор енглеског 

језика 

енглески језик:  V 12, VI 1, VII 

123, VIII123 
18 

•  Марија Пајић 
професор 

француског језика 

француски језик: V123, VII123 

VIII123 
18 

•  Здравка Мајкић 
професор енглеског 

језика 

енглески језик: I1, III123, 

IV123,V3,VI 23 
20 

•  Ариана Басарић 
професор енглеског 

језика 

енглески језик: 

I23, II 123 
10 

•  
Мелинда Тот Мориц 

(замена за Аниту Тот) 

професор мађ.јез. 

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

•  Маријана Петричевић  
професор ликовне 

културе 

ликовна култура:  

V–VIII 
15 

•  
Мирон Рамач (замена 

за Јована Лондровића) 
професор историје историја:  V - VIII 20 

•  Огњен Сакач  настав. географије географија: V-VIII 21 

•  Владимир Бесермињи  

професор 

техничког 

образовања 

техничко и информатичко 

образовање: V-VIII 
24 

•  Татјана Пиксијадес 
професор 

математике 

математика:  V1,VI12, VII1, 

VIII1 
20 

•  Милота Чорба 
професор 

математике 
математика: V23 , VI23, VIII23 20 

•  Марија Хорњак професор хемије 

хемија: VII123-VIII123 

физика: VI1, VII1, VIII1, 

домаћинство: VII-VIII 

информатика и рачунарство 

V–VIII3 

19 

•  Ивана Ковачевић  професор биологије 
биологија: VII2,3 4 

физика: VII23  



•  Весна Рагаји - Цап професор биологије 
биологија: V123 VI123 VII1 

VIII1,2,3 
20 

 

ред. 

бр. 
Наставник Струка 

Наставни предмет и 

одељење 

Недељни 

број 

часова 

•  Николета Хорњак  
наставник 

математике 

физика: VI123, VIII23 

математика: VII23 
19 

•  Милан Хрутка  
професор физичког 

васпитања 

физичко в.:  

V123, VI1, VII1VIII1  

изабрани спорт: V1, VI1, VII1 

VIII1 

16 

•  Љубомир Захорјански 
професор физичког 

васпитања 

физичко в.:  

VI23, VII23VIII23  

изабрани спорт: V23, VI23, VII23 

VIII23 

20 

•  Габриела Ковач 
професор музичке 

културе 
музичка култура:   V – VIII 15 

•  Маријета Буила психолог 
информатика и рачунарство 

V–VIII12  
11 

•  Александра Дубак вероучитељ 

православни катахизис: I23, 

II23, III23, IV23, V23, VI23, VII23, 

VIII23; 

8 

•  Ксенија Бесермињи 
професор  

веронауке 

католичка веронаука: I - VIII 

(8 група) српски ј. 
8 

•  о. Владислав Рац свештеник 
католичка веронаука: VII - 

VIII (3 групе) русински 
3 

•  

Александра Штех 

(замена за о. Јулијан 

Рац) 

проф. италијан. ј. италијански. језик VI1,2,3 6 

•  Славка Хромиш проф. раз. наставе разредна нас.: IV1  20 

•  Марија Роквић Мудри проф. раз. наставе 
разредна нас.: IV2 , грађан. 

васп.: IV2,3,   
20 

•  Јелена Буила проф. раз. наставе 
разредна настава:IV3 изб. русин. 

јез. са ел. нац. кул. IV2,3  
20 

•  Славица Чељовски  проф. раз. наставе разредна нас.: I 1 20 

•  Данило Мученски наст. раз. наставе 
разредна наст.: I2  изб. русин. 

јез. са  ел. нац. кул. I2,3  
20 

•  Виолета Рашета проф. раз. наставе 
разредна нас.: I 3 , грађан. васп.: 

I2,3 
20 

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

•  Јелена Русковски проф. раз. наставе 
разред. настава: II 2  изб. русин. 

јез. са ел.нац.кул. II 2,3 
20 

•  Ђурђица Полдрухи проф. раз. наставе разредна нас.: II 3, грађан. васп.: 20 



II 2,3      

•  Лидија Будински  проф. раз. наставе разредна нас.: III1      20 

•  Тања Бркић проф.разр. наст. 
разредна нас.: III 2 , грађан. 

васп.: III 2,3      
20 

•  Марија Полдрухи проф. раз. наставе 

разред. наст: III 3  

изб. русин. јез. са 

 ел. нац. кул.: III 2,3     

20 

•  Ксенија Међеши проф. раз. наставе 
српски као нематерњи 

 I1 II1 III1 IV1 
10 

Расподела одељењског старешинства 

Редни број Одељење Наставник – одељенски старешина 

•  V-1 Томислав Тот 

•  V-2 Милан Хрутка 

•  V-3 Марија Хорњак 

•  VI-1 Огњен Сакач 

•  VI-2 Маријана Петричевић 

•  VI-3 Здравка Мајкић 

•  VII-1 Маријета Буила (замена за Јована Лондровића) 

•  VII-2 Бојана Петровић 

•  VII-3 Николета Хорњак Папуга 

•  VIII-1 Татјана Пиксиадес  

•  VIII-2 Јасминка Олић-Илчешин  

•  VIII-3 Весна Рагаји Цап  

 

Број извршилаца – 33.927 

Ваннаставни кадар  

 

Редни 

број 
Ваннаставно особље 

број 

извршилаца 

•  Директор: Славица Бајор …….................………………………................... 1 

•  
Педагог: Марија Сакач  Фејса 

....……………….........…………………........... 
1 

•  Психолог: Маријета Буила .................................................... ………........... 0,5 

•  
Шеф рачуноводства: Славиша Сабадош 

……………..........……...................... 
1 

•  
Секретар: Гордана Радованов 

……………...…………....................................... 
1 

•  Библиотекар-медијатекар: Ксенија Међеши ............……….………........... 0,5 

•  
Домар: Јанко Радвањи 

………………..………………...........…...................... 
1 



•  
Ложач: Саша Тодић 

....………………………………….........…...................... 
1 

•  Ложач: Међеши Љубомир………................................... 0,5 

•  
Спремачице: Милена Дражић, Душанка Тодић, Ђуја Шкорић, Динка 

Мићевић, Снежана Радошевић, Цецилија Штрбац …….........................… 
5,25 

•  Сервирка: Цецилија Штрбац…………….....................…………..........…… 0,75 

•  
Административни радник: Зденка Пушкаш 

…….............................................. 
1 

Свега: 14.50 

 

Дежурство наставника и ваннаставног особља 

 

Распоред дежурних наставника за школску 2016/17. годину налази 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.  

 

За дежурство одговара главни дежурни наставник у својој смени да сви дежурају према 

задужењима. Напуштање школске зграде, а посебно у периоду дежурства повлачи одговорност 

запосленог. Доручак и пијење кафе помоћно-техничког особља одржава се у време док је час у 

току. 

 

 

 Ученици који су награђени на такмичењима, смотрама и конкурсима у току 

школске 2016/2017. године 

 

•  
Датум, време и 

место одржавања 

такмичења 

Област и 

предмет 

такмичења 

Пласман 

награђених 

ученика 

Учествовање 

•  
20.10.2016. СПЕНС у 

Новом Саду 
Пливање (краул, 

50 м) 
VIII разред, 2. 

место 
окружно 

•  

22.10.2016. 

Планински клуб 

“Гора“ Врбас 

Оријентиринг 

такмичење 
(трчање, тражење 

заставица) 

Екипа VII разред, 

2. место 
„Октобарски 

сусрети“ Врбас 



•  
 

29.10.2016. Беочин 
Џудо                       

(категор.до 46 кг.) 
IV разред, 1. место 

Појединачно 

првенство 

Војводине 

•  
16.11.2016. 

Крагујевац 
Пливање (краул, 

50 м) 
VIII разред, 8. 

Место 
Републичко  

•  
13.11.2016. 

Зрењанин 
Карате турнир 

III разред, 3. место Међународно т. 
„Зрењанински 

победник“ 
 V разред, 3 . место 

•  4.03.2017. ОШ“20. 

октобар“ Врбас 
Kњижевна 

олимпијада 

VIII разред,2. место 

Општинско  

 VIII разред,3. место 

•  

5.03.2017. ОШ 

“Братство јединство“ 

Врбас 
Биологија 

V разред, 3. место 

 V разред, 3. место 

 V разред, 3. место 

 VI разред, 3. место 

 VI разред, 3. место 

 VII разред, 2. место 
 VII разред, 2. место 

 VIII разред, 2.место 

•  
25.02.2017.  

ОШ “П. П. Његош“ 

Врбас 
математика IVразред, 3. место 

•  Кула 
Смотра 

рецитатора 
V  разред 

Општинско т. 
пласман на  

Зонску смотру 
•  

25 

.03.2017.ОШ“Петефи 

Шандор“Нови Сад 

Српски језик 

(нематерњи) 

VII разред, 3. место 

Окружно  

 VII разред, 3. место 

 VII разред, 3. место 

 VII разред, 3. место 

 VIII разред,3.место 

 VIII разред,3.место 

•  
2.04.2017.ОШ 

“Светозар Марковић“ 

Нови Сад 

Kњижевна 

олимпијада 

VIII разред, 3. 

место 

•  

9.04.2017. ОШ 

“Братство јединство“ 

Куцура 
Русински језик 

V разред, 3. место 

Међуокружно 
такмичење 

 VI разред, 1. место 

 VI разред, 3. место 

 VII разред, 3. место 

 VIII разред,2.место 

 VIII разред,3.место 

•  

15.04.2017. Бач 
Карате 

појединачно 

V разред, 2. место 

Ускршњи карате 

турнир 
ШОТОКАН Карате 

Савез Србије 

 
III разред, 3. место 

 

 V разред, 3. место 

 VI разред, 3. место 

 
III   разред, 2. 

место 

 II  разред, 3. место 



 
III   разред, 2. 

место 

•  15.04.2017. Бач Модеран балет II разред, 2. место  

•  22.04.2017.ОШ 

“Душан Радовић “ 

Нови Сад 
биологија 

VII разред, 3. место 
Окружно 

такмичење 
 VII разред, 3. место 

 VIII разред, 2.место 

•  
21.04.2017. ОШ 

“П.П.Његош“ Врбас 
ТИО „Шта знаш о  

саобраћају“ 

V разред, 2. место 
Општинско 

такмичење 
 V разред, 3. место 

 V разред, 3. место 

•  20.05.2017. Зрењанин Хармоника III разред, 1. место 
Међународно 

музичко т. 

•  27.05. 2017.ОШ“ 

Петро Кузмјак“ Руски 

Крстур 
Русински језик 

VII разред, 2. место 
Републичко  
такмичење 

 VIII разред,3.место 

 VIII разред,3.место 

•  

Тител 2017. 
Смотра 

ћириличке 

писмености 

VI разред, 3. 

награда 

Републичко  
такмичење 

 
VIII разред, 1. 

награда 

 
VIII разред, 3. 

награда 
 

 
 

 

 
                         

 

     Спорт у нашој школи  

Недеља школског спорта, коју смо организовали у току Дечије недеље, обухвата такмичења свих 

ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 

 

За реализацију овог програма задужен је Тим за спортске догађаје. 



 

Спортски догађаји месец 

„Дечија недеља“ турнир у малом фудбалу 4.10.2016, дечаци од 5-8 разреда. 

октобар 

У оквиру дечје недеље турнир у малом фудбалу у Врбасу ученици 5. и 6. разреда 

на теренима ЦФК 6.10.2016. Ученике је водио наставник Љ. Захорјански. 

Окружно првенство у пливању у Новом Саду на СПЕНСУ, ученик наше школе 

Шанта Матија 8/1 освојио је друго место у дисциплини 50 м краул дана 

20.10.2016. године. 

Такмичење у оријентирингу у Врбасу на пределу „Провале“ 22.10.2016. ученици 

наше школе: Јаким Матеја 7/3, Тимко Владимир 7/1, Олеар Владимир 7/2, 

освојили су друго место, сребрну медаљу. 

Јесењи крос на сеоском стадиону ФК „Искра“ одржан је 25.10.2016. такмичили су 

се ученици 0д 5. – 8. Разреда. Љубомир Захорјански, Милан Хрутка, Огњен 

Сакач, Јован Лондровић 

Државно школско првенство у пливању у Крагујевцу Матија Шанта је освојио 8. 

Место у дисциплини 50м краул 16.11.2016. 

новембар Сајам безбедности у Врбасу на који су ишли ученици 6,7 и 8 разреда 29.11.2016. 

Општинско такмичење у малом фудбалу за девојчице у Савином Селу 30.11.2016. 

Девојчице наше школе освојиле су 3.место. 

16.3.2017.Општинско такмичење у малом фудбалу у Врбасу учествовало 10 

ученика. 
март 

Дан школе 9.5.2017. турнир у малом фудбалу и одбојци за ученике о 5-8 разреда. 

мај 

Дан школе 9.5.2017. Игре без граница за ученике од 1-4 разреда. 

Дан школе 9.5.2017. Између две ватре за ученике од 1-4 разреда. 

Дан школе 9.5.2017. Турнир у малом фудбалу за ученике 4.разреда. 

Крос РТС-а 12.5.2017. На сеоском стадиону у Куцури, од 5-8.разреда трчало је 

151 ученик, а од 1-4. Разреда трчало је 180 ученика. Укупно је трчало 331 ученик. 

 

 Cтручно усавршавање 

 

Ред. 

бр. 
Назив семинара К. 

бр. 
Комп датум Бр. 

бодова 
Име и презиме наставника 

1. Дете са епилепсијом у 

школи 
304 К3 

(П2) 
03.10.2016-

30.10.2016. 
24 Ариана Басарић 

2. Савремене методе наставе 

и наставни материјали 
447 К2 

(П1) 
10.12.2016-

11.12.2016. 
16 Наставника који раде у 

нашој школи (29) 
3. Кооперативно учење кроз 

интеркативну наставу 
733 К1 

(П1) 
08.04.2017. 8 Ариана Басарић 

4. Припрема наставних 

материјала за наставу 

страних језика струке 

741 К1 

(П3) 
27.05.2017. 8 Ариана Басарић 

5. Развијање социјалних 

вештина у школи 
082 К3 

(П4) 
20.06.2017. 8 26 наставника који раде у 

нашој школи 
6. Добра припрема за час- 369 К2 1-28.10.2016. 28 Марија Хорњак, Јасминка 



успешан час (П1) Олић Илчешин, Николета 

Хорњак Папуга, Габријела 

Ковеч, Томислав Тот 
7. Активно орјентисана 

настава математике 
240 К1 1-28.10.2016. 28 Татјана Пиксиадес 

8. Јачање капацитета 

запослених у вртићима и 

школама у раду са 

родитељима деце са 

сметњама у развоју 

334 К4 

(П4) 
20.10.2016. 8 Јасминка Олић Илчешин 

Милан Хрутка 

Марија Хорњак 

Маријета Буила 

9. Инклузија деце из спектра 

аутизма и вршњачка 

подршка 

310 К3 12.11.2016. 8 Маријета Буила 

10. Школски електронски 

часопис у служби 

креативности ученика 

971 К1 Април-мај 

2017 
35 Марујета Буила 

11. Утицај српског језика на 

русински језик 
- - 10.06.2016. 1 Славица Чељовски 

Снежана Шанта 
12. Округли сти”Читије и 

зеленије школе” 
- - 20.10.2016. 1 Габријеле Ковач 

13. I и II ниво едукације из 

о.л.и. психодинамичког 

интегративног саветовања 

- - 27.05.2017. 

28.05.2017. 

током године 

16+80 Маријета Буила 

14. Стручна 

конференција”Буди део 

решења” 

- - 14.11.2016. 1 Маријета Буила 

15. Трибина на тему 

дигитално насиље 
- - 20.04.2017. 1 Виолета Рашета 

16. Завршни испит 

Супервизори 
- - 14.-16.06.2017. 16 Супервизори: 

 Лидија Будински 

Виолета Рашета 
17. Завршни испит 

Прегледачи 

Жалбе 

- - 14.-16.06.2017. 10 Оља Русковски, Снежана 

Шанта, Бојана Петривић, 

Милота Чорба 
18. Завршни испит 

Дежурство 
- - 14.-16.06.2017. 8 Габријела Ковач, Данило 

Мученски, Томислав Тот, 

Марија Пајић 
19. Интергативни приступ у 

верској настави 
964 К1 12.11.2016. 8 Александра Дубак 

Ксенија Бесермињи 
20. Напредне технологије у 

настави 
203 К2 11.-25.12.2016. 24 Александра Дубак 

21. Међупредметни приступ 

настави и учењу 
405 К2 20.06.2017. 8 Александра Дубак 

22. Од квалитетног 

наставника до успешног и 

задовољног ученика 

011 К2 Током године 

(ел. семинар) 
28 Милота Чорба 

23. Предавање о ИУЦН на 

Хавајима 
- - октобар 1 Милота Чорба 

 



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 сеоске 

библиотеке, посета манифестације КУД “Завичајно врело”,"Жетва", "ДОК" “Дани културе” 

Врбас, одлазак на позоришнe представe, манифестација “Костељникова јесен”, посета Сајма 

образовања, посета Етно клуба "Ноћ музеја", представа “Папазјанија”, Дан русина, посета 

представе у Руском Крстуру-”Прича из коцка-граду” 

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", “Сајам науке”, "Шиз-фриз", "Језички квиз", "Изложба 

љубимаца", “Укључи машту и направи миришљаву торбицу”, “Играј се и направи играчку”, 

Еко-радионице) 

7) учешћем на литерарним и ликовним конкурсима (На крилима ветра, Молитва пред 

манастирским вратима, Шта све љубав уме, Школица – цртица, Школске униформе ) 

8) публиковањем (превођењем) стручних радова и уџбеника (Збирка задатака из русинског језика 

за завршни испит, Збирка задатака из математике за завршни испит) 

9) учествовањем у разним пројектима – хуманитарним (Новогодишња изложба, журке),  “За 

чистије и зеленије школе”, Безбедност деце у саобраћају. 

10) Одржавање јавног часа (Француско вече), 

11) Сарадња са локалном заједницом (Уређивање канала ДТД), Присуство предавању-Безбедност 

на раду, рад са Матицом русина, Сусрет са песницима 

12) Презентација уџбеника на Стручним већима 

13) Презентовање семинара и тема на Наставничком већу 

14) Организација и учешће на Јесењем и РТС кросу 

 

 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. 

 Укупан број бодова и сати приликом реализације стручних усавршавања унутар установе и 

ван установе за школски 2016/2017. 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 60 89 
2. Бојана Петровић-проф. српског језика 36 55 
3.  Снежана Шанта-проф. русинског језика 24 94 
4. Томислав Тот-проф. енглеског језика 52 44 
5. Ариана Басарић-проф. енглеског језика 64 25+34=59 
6. Здравка Мајкић-проф. енглеског језика 24 39 
7. Марија Пајић-проф. француског језика 24 19 
8. Оља Русковски-проф. српског језика као нематерњег 

језика 
34 17 



Стручно веће вештина 
9. Габријела Ковач-проф. музичке културе 38 54 
10. Љубомир Захорјански- проф. физичке културе (изборни 

спорт) 
16 27 

11. Милан Хрутка-проф. физичке културе (изборни спорт) 32 52 
Стручно веће природних и друштвених наука 

12. Татјана Пиксиадес-проф. математике 36 55 
13. Весна Рагаји Цап-проф. биологије 24 51 
14. Ивана Ковачев-проф. биологије 24 27 
15. Владимир Бесермињи-проф. ТИО 16 67 
16. Марија Хорњак-проф. физике, хемије 60 62 
17. Огњен Сакач-проф. географије 27 15 
18.  Милота Чорба  -проф. математике 40 72 
19. Јован Лондровић-проф. историје 24 37 
20. Николета Хорњак Папуга-наставник математике, 

физике 
52 57 

Изборни предмети 
21. Ксенија Бесермињи- римокатолички веронаук 31 7 
22.  Александра Дубак- православни катехизис 40 5 

 Стручно веће Разредне наставе 
23. Марија Полдрухи 24 134 
24. Јелена Русковски 24 76 
25. Лидија Будински 40 117 
26. Валерија Папуга 24 83 
27. Ђурђица Полдрухи 24 90 
28. Славица Чељовски 26 117 
29. Виолета Рашета 41 87 
30. Марија Роквић Мудри 24 89 
31. Данило Мученски 24 51 
32. Јелена Буила 24 69 
33. Тања Бркић 24 105 
34. Славка Хромиш 24 65 

Стручни сарадници и директор школе 
35. Ксенија Међеши-библиотекар 24 79 
36. Маријета Буила - психолог (сарадник) 147 19 
укупно 1272 (ван 

установе) 
2185 (у установи) 

 

Програм културне и јавне делатности 

 

Културне активности школе остварују се на основу програма културних активности. 

 

1.9.2016. – Пријава ученика 1. разреда на наградни ликовни конкурс Форма идеале 

7.9.2016. – Заједнички састанак родитеља ученика 1. разреда на тему безбедности у саобраћају у 

организацији Општинске управе Врбас и ПС Врбас 

 

– Заједнички састанак родитеља ученика 8. разреда на тему благовременог обезбеђивања 

лекарских уверења за упис у средњу школу, најчешћи проблеми, препреке и предлог боље 



организације и информисаности родитеља у организацији ЗЦ „Вељко Влаховић“ Врбас 

(докторка медицине рада, Гордана Вукичевић). 

 

10.9.2016. – радна ненаставна субота  

– избор секција у школи за ученике I – IV разреда 

 

– радна акција на каналу за ученике V - VIII (чишћење обала канала и ручак на чарди) 

 

14.9.2016. – иницијални тест из матерњег језика за ученике 6. разреда 

15.9.2016. – иницијални тест из матерњег језика за ученике 8. разреда 

16.9.2016. – хуманитарна акција за помоћ Иви Кесић из Врбаса: 

– ученици I – IV разреда прикупили новчану помоћ 

– ученици V – VIII разреда платили улаз на журку 

– наставници предали новац секретару школе 

– укупно прикупљено 39.000,00 РСД и уплаћено на жиро рачун за лечење у иностранству 

– За чланове удружења „Наши анђели“ је организован час пилатеса у договору са 

Виолетом Рашета. Час је одржао Милан Хрутка на велико задовољство свих чланова 

удружења. 

 

19.9.2016. – сусрет са песником за ученике 1. разреда – Тоде Николетић у сеоској библиотеци 

 

21.9.2016. – иницијални тест из математике за ученике 6. разреда 

– радио пренос о школама општине Врбас (представљена и наша школа) 

22.9.2016. – иницијални тест из математике за ученике 8. разреда 

23.9.2016. – еко секција – садња пауловнија у дворишту школе 

 

26.9.2016. – Обележен Европски дан језика 

 

27.9.2016. – 1. радионица Еколошког покрета Врбас (Ратко Ђурђевац) и еко секције на тему 

„Наутички туризам“ 

 

28.9.2016. – 2. радионица Еколошког покрета Врбас (Ратко Ђурђевац) и еко секције на тему „Значај 

канала“ 

 

30.9.2016. – 1. радна акција Еколошког покрета Врбас (Ратко Ђурђевац) и еко секције на каналу 

 

3.10.2016. – 9.10.2016. – Дечија недеља „Нећу да се бригам, хоћу да се играм“ 

3.10.2016. – посета Геронтолошком центру у Куцури (Међународни дан старих особа) 

 

– цртање на асфалту за ученике I – IV разреда 

 

– представа „Папазјанија“ за ученике I – IV разреда 

 

4.10.2016. – радионица „Укључи машту и направи миришљаву торбицу“ I – IV разред 

 

– мали фудбал – дечаци и девојчице V и VI разреда 

5.10.2016. – спортски дан „Игре без граница“ I – IV разред 



 

– квиз знања „Забавна математика“ у Руском Крстуру III1 и IV1 (Лидија Б.) 

6.10.2016. – радионица „Играј се и направи играчку од јесењих плодова“ I – IV разред 

 

– мали фудбал у ЦФК „Драго Јововић“ у Врбасу – дечаци V и VI разреда 

7.10.2016. – МАСКЕНБАЛ – маске од природних материјала за ученике I – IV разреда 

 

– пријем ђака VII и VIII разреда, чланова Ученичког парламента, и наставнице 

грађанског васпитања (Бојана Митошевић) код председника Општине Врбас 

 

 – журка у фискултурној сали школе 19
00

 - 21
00

 за ученике VII и VIII разреда 

10.10.2016. – Општинска управа Врбас финансирала и доставила пројекат реновирања зграде наше 

школе 

12.10.2016. – Екстерна евалуација у нашој школи; оцена остварености образовно васпитних 

стандарда 3 

17.10.2016. – редован инспекцијски надзор од стране покрајинског инспектора (Светлана 

Смиљанић), оцена Припремљености школе: 100% 

19.10.2016. – прослава Дана ослобођења Куцуре и полагање венаца испред споменика, школско 

озвучење приредбе (музика из НОБ-а) – Владимир Бесермињи, Снежана Шанта 

 

20.10.2016. – Матија Шанта освојио 2. место на окружном такмичењу у пливању у Новом Саду 

– округли сто „За зеленије и чистије школе Војводине“ у Новом Саду – Габриела Ковач 

 

22.10.2016. – екипно 2. место на окружном такмичењу у оријентирингу: Матеја Јаким, Владимир 

Тимко, Владимир Олеар 

25.10.2016. – јесењи крос 

26.10.2016. – Промоција часописа „I Belive I Can“ у коме су објављени ликовни радови наших 

ученика, библиотека „Данило Киш“ Врбас 

 

27.10.2016. – Радионица еко секције и анкета суграђана о енергетској ефикасности 

 

28.10.2016. – Радни сто на тему наутичког туризма на каналу ДТД и чарди „Код Пелета“ 

29.10.2016. – Сајам књига БГ за све заинтересоване раднике наше школе,  

– Никола Николаш IV2 освојио 1. место на Појединачном првенству Војводине у џудоу 

31.10.2016. – Почетак обуке непливача за 2. и 3. разред у ЦФК у Врбасу 

02.11.2016. – Излет на Фрушку гору као награда за учешће у пројекту „За зеленије и чистије школе 

Војводине“ у 2015/16. години: Габриела Ковач, Здравка Мајкић, Огњен Сакач 

 

03.11.2016. – Започели радови на санацији споменика испред школе 

– Милота Чорба – одржан час након приправничког стажа 

04.11.2016. – Марија Хорњак – одржан час након приправничког стажа 

08.11.2016. – Поетске нити Меланије Павловић – одељење IV1 – Лидија Будински 

09.11.2016. – Тања Бркић – одржан час након приправничког стажа 

11.11.2016. – еко секција – садња борића 



 

13.11.2016. – Карате такмичење у Зрењанину; Саманта Гајдош III2, Стела Гајдош V3 - 3.место 

16.11.2016. – Матија Шанта – републичко такмичење у пливању у Крагујевцу – 8. место 

 

19.11.2016. – Смотра рецитатора у Кули у склопу манифестације „Костелникова јесен“ 

24.11.2016. – Промоција књига и посета песника нашој школи у склопу манифестације 

„Костелникова јесен“ 

25.11.2016. – Обука о безбедности на раду за све раднике наше школе, ангажовање лица задуженог 

за безбедност на раду и израда Акта о процени ризика 

29.11.2016. – Сајам безбедности и превенције на ЦФК „Драго Јововић“ за ученике VI, VII, VIII 

разреда наше школе у организацији ПС Врбас 

30.11.2016. – Општинско такмичење у Савином Селу - фудбал за девојчице 

 

14.12.2016. –додела награда на јесењем ликовном конкурсу у библиотеци „Данило Киш“ Врбас 

 

15.12.2016. – постављена табла са називом школе на сва три службена језика у општини Врбас, 

финансирана од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне заједнице – националне мањине 

20.12.2016. – хуманитарни новогодишњи пакетићи за ученике I – IV разреда 

     
22.12.2016. – додела награда на новогодишњем ликовном конкурсу у библиотеци „Данило Киш“ 

Врбас (Сара Хорњак – Славица Чељовски, Лара Абрахамски – Маријана П.) 

 
23.12.2016. – новогодишња продајна изложба 



   
27.1.2017. – Свети Сава – школска слава 

   
30.1.2017. – пријем код председника општине Врбас – примери добре праксе 

    
30.1.2017. – обука запослених о заштити од пожара 

12.1.2017. – Обука „Покренимо нашу децу“ у Новом Саду – представник: Марија Полдрухи 

21.2.2017. – Округли сто „Заштита деце“ 

24.2.2017. – Сајам занимања у Врбасу 

25.2.2017. – Општинско такмичење из страних језика у нашој школи 

27.2.2017. – уведен HACCP систем у школској кухињи 

7.3.2017. – потписан уговор за 6 робота у оквиру акције „KODiranje“ и „Битка знање“ 

7.3.2017. – приредба поводом 8. марта 

   
9.3.2017. – предавање „Антитрафикинг“ за 4. и 5. разред и „Пубертет и хигијена“ за 6. разред 

17.3.2017. – еко – радионица у Општини Врбас 



   
21.3.2017. – позоришна представа у Руском Крстуру за ученике од 1. до 4. разреда 

   
22.3.2017. – постављене још 3 спољне камере, рачунар, мрежа од стране општине Врбас 

22.3.2017. – округли сто у МЗ Куцура са представницима „Caritas“-а Србија 

25.3.2017. – Окружно такмичење из страних језика у нашој школи 

   
7.-8.4.2017. – пробни завршни испит за ученике 8. разреда 

12.4.2017. – повезивање на АМРЕС инфраструктуру 

13.4.2017. – сагласност општинске управе Врбас за доградњу школе 

20.4.2017. – интерсекторска сарадња у општини Врбас – насиље 

20.4.2017. – еко – радионица 



     
21.4.2017. – присуство директора школе Годишњој скупштини ДВД Куцура 

28.4.2017. – награда на републичкој смотри „Под истим небом“ – Свадба некада, Каравуково  

     
9.5.2017. – Дан школе – дипломе ученицима за освојена места на такмичењима организованим 

поводом Дана школе; дипломе и награде (књиге) за победнике конкурса „Ђачка униформа“ 

    

   



   

   
12.5.2017. – Крос РТС-а 

12.5.2017. – интерсекторски тим – сарадња са ЦСР – Виолета Рашета и Гордана Радованов 

15.5.2017. – „Забавна математика“ квиз за ученике III23 и IV23 у Руском Крстуру – Тања Бркић и 

Марија Полдрухи 

 
16.5.2017. – хуманитарна акција за Ж.Ш. ученика 2. разреда за операцију у Русији, 85.000,00 

16.5.2017. – анонимна анкета за ђачке униформе, већина ученика против униформи 

23.5.2017. – МОИ у Новом Саду, учествовали тимови ученика 1, 2. и 3. разреда 

    

 
24.5.2017. – мобилни планетаријум у ОШ „Светозар Милетић“ у Врбасу за ученике 4. разреда 



  
25.5.2017. – предавање о саобраћају у општини Врбас, присуствовале: Славица Чељовски и Марија 

Роквић Мудри 

25.5.2017. – Француско вече 2017 – у организацији наставнице Марије Пајић 

  
26.5.2017. – журка за Ж.Ш. у оквиру хуманитарне акције, прикупљено 11.000,00 

28.5.2017. – КУМ – концерт за Ж.Ш. у оквиру хуманитарне акције, прикупљено 24.000,00 

     

30.5.2017. – презентација „Змајевих дечијих игара“; промоција књиге Меланије Римар „Да ли ми 

верујете – Чи ми верице“ 

3.6.2017. – Сусрет школа са русинским наставним језиком 

7.6.2017. – Одобрење за формирање одељења 1. разреда на русинском наставном језику за 5 

ученика 

10.6.2017. – семинар у нашој школи за наставнике русинског језика на тему стандарда у настави 

русинског језика и утицају србизама на русински језик 

12.6.2017. – свечани пријем ђака првака у Дому културе у Куцури 

14-16.6.2017. – ЗИ – матерњи језик, математика, комбиновани тест, просечан број бодова 9,47 

16.6.2017. – свечана додела сведочанстава ученицима 8. разреда у Дому културе у Куцури 

20.6.2017. – семинар за наставнике наше школе у ОШ „Светозар Милетић“ у Врбасу „Развијање 

оцијалних вештина у школи“ 



- наградни излет за членове еколошке секције-обилазак Сремских Карловаца и Фрушке горе 

29-30.6.2017. – присуство насатавника семинару који се одржао у оквиру програма „За чистије и 

зеленије школе у Војводини“ под називом „Са оним што имаш, учини највише што можеш“ 

                                                                          Габриела Ковач, Ксенија Међеши 

  
Meрeње топлотног учинка на колекторима са лименкама 

 
Топлотна мерења смо извршили 02.03. 2017 године у парку испред школе, тј. техничког кабинета. 

Као што се види и на сликама био је четвртак 11
00

 h, сунчано са малим поветарцем са 

температуром околине од 12 С.  

Екипа која је израдила колекторе, извршила је мерење температуре излазног ваздуха сваких 5 

минута. Тако смо добили дијаграм распореда температуре у одређеном временском периоду. 

Шта се из овог дијаграма може закључити? 

Излагањем колектора према сунчаној страни конзерве се загревају постепено а загрејан ваздух 

пошто је лакши од хладног, се пење по висини. Температура излазног ваздуха се постепено 

повећава и за неких пола сата настаје застој повећања температуре.  

Тај податак је битан за прорачун ефикасности колектора. При температури околине од12 С ми смо 

добили температуру излазног ваздуха колектора од 20-23 С, или повећање од око 10 С. 

Тако загрејан ваздух може да се убацује у неку просторију и да се у њој загрева хладан ваздух. У 

зависности од величине просторије нашем колектору би требало извесно време да загреје ваздух до 

оне максималне. Које је то време , то зависи од излазне брзине ваздуха и од укупне површине 

колектора.  

Наш колектор има димензије 0,5  х  1 метар, и излазни отвор 0,1 х 0,1 м док брзину пењања топлог 

ваздуха предпостављамо око 0,1 м/сек. или 3,6 мет.кубних на час. 

Одавде можемо извући закључак: 

Ако један панел одаје 3,6 мет.кубних на час. загрејаног ваздуха , колико нам панела треба за 

загревање  просторије 4 х 4 х 4 м. уз занемаривање свих параметара који би отежали прорачун. 

  



   

   

 
 

 Екологија - чувамо животну средину 

 

Време  Реализовано 

септембар 

10.септембар –Чишћење канала-радна акција 

23.септембар – Посађено је дрвеће у школском дворишту 

27-28.септембар – Радионице о наутици 

30.септембар - Наставак уређења обале канала у Куцури-радна акција 

октобар 
24. октобар - Eнергетска ефикасност у домаћинствима (предавање и анкета) 

28. октобар – Преко воде до нових радних места (наутички скуп) 



новембар 

2. новембар-Eнергетска ефикасност у домаћинствима (предавање и анкета) 

11. новембар –Арома терапија на ободу села (сађење борића)- радна акција 

19.- 20.новембар – Акција пошумљавања – радна акција 

24.новембар – Присуствовали смо предавању о ИУЦН светском конгресу 

заштите природе на Хавајима 

26. новембар - Акција сађења борића по Куцури и на каналу Дунав Тиса 

Дунав – радна акција. 

Чланови тима су направили план активности у оквиру програма „За чистије 

и зеленије школе у Војводини“ у школској 2016/2017. години. 

децембар 

23. децембра 2016. године је Еколошка секција добила захвалницу од 

Еколошког покрета Врбас, за успешну сарадњу. Захвалницу нам је уручио 

Ратко Ђурђевац. 

март 

17. март – ученици су присуствовали  радионици у Врбасу коју је 

организовао Еколошки покрет Врбас на тему “Мој амбијент - моја 

одговорност” 

22. март - Светски дан вода - Еколошки покрет из Врбаса је 

организовао радионицу на тему важности вода 

22. март –радна акција сађења Пауловније у школском дворишту 

април 

20. април - радионица у сусрет Дану планете, коју је организовао еколошки 

покрет из Врбаса  

27. април - акција уређења излетишта и приобаља у Куцури пред Првомајски 

уранак 

јун  

У оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ извештај о  

свим  планираним активностима је награђен једнодневним излетом.  

20. јун - једнодневни излет, где су ученици и наставници обишли Сремске 

Карловце и Фрушку гору 

29.-30. јун – присуство на семинару који се одржао у оквиру програма „За 

чистије и зеленије школе у Војводини“ под називом „Са оним што имаш, 

учини највише што можеш“ 
 

У оквиру програма „ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ ПРЕСС“ ученици су пар месеци прикупљали 

алуминијумске конзерве и лименке и уз велику помоћ наставника техничког и информатичког 

образовања Владимира Бесермињија направили панеле за прикупљање соларне енергије. 

Ученици Бојан Њежић и Марина Тодић из 83 одељења написали су чланак под називом “ОД 

КОНЗЕРВЕ ДО ЕНЕРГИЈЕ”. Овај чланак се истакао у категорији 7. и 8. разреда. Овај рад је 

објављен на сајту Школског зеленог преса, и у емисији РТВ Војводине “Питам се, питам”. 

 

Сарађивали смо и са Куцурским удружењем младих (КУМ), и са Добровољним 

ватрогасним друштвом из Куцуре. 

 

 Ликовни радови  

 

Време  Реализовано 

септембар Ученици су у току септембра уредили ходнике школе и сређивали паное. 

http://ekovrbas.net/info/vesti/453-dan_planete_kucura_20042017


октобар 

Ученици су учествивали на конкурсу "Нећу да бригам хоћу да се играм". 

Послато је 12 радова али на жалост није освојена никаква награда. 

Секција се одазвала позиву герантолошкиг центра из Врбаса и отишла на 

малу ликовну колонију. Тема је била "Мој стикер". Ученици су јако лепо 

одрадили свој део задатка и награђени су са малим пригодним поклонима. 

   

новембар 

Крајем прошле године послали смо велики прој радова поново на позив 

градске библиотеке за књигу. "I belive live, I can". Књига је одштампана и 

позвани смо на примоцију у библиотеку Врбаса. 

   

децембар 

Радове на тему: "На крилима ветра" и послали смо на јесењи конкурс народне 

библиотеке «Данило Киш» Врбас. Имали смо четри награђена рада.  

  



   
Радили смо на позив Улув-а Врбаса., честитку и плакат за Нову годину. Имали 

смо јако лепих радова, али су два добила награду.  

   
У току децембра радили смо и рециклажу. 

 

 

 

  

 Школски маркетинг 

 

Интерни маркетинг 

 

Информације и приказивање делатности школе: 

            Блог школе: osbratstvojedinstvokucura.wordpress.com 

Школа поседује огласну таблу  преко које своје ученике и наставнике, као и остало 

ненаставно особље информише о својој делатности и текућим питањима рада. 

Школа у току школске године у оквиру своје културно-јавне делатности организује 

изложбе радова ученика у области: ликовне културе, радова ученика из области науке и технике, 

приказе достигнућа наших ученика из свих области научно-техничког и наставног рада, а по 



потреби и трибине на нивоу школе о значајним резултатима наших ученика и ученика из других 

средина у области О-В рада. 

 

Екстерни маркетинг 

 

- Информација и приказивање делатности школе у средствима јавног информисања и 

информисања локалне и шире средине: 

Школа своју делатност широј и локалној средини представља у току једне школске године 

на начин што сарађује са средствима јавног информисања локалне и шире средине. Према томе, на 

основу искустава из ранијих година ослањамо се на рад са Ј.П. за информисање: "Врбас” из 

Врбаса, односно на лист ,,Глас”, информативни дневни лист ,,Дневник” из Новог Сада, 

информативни недељни лист ,,Руске слово”, ГИО Нови Сада. 

Врло често сарађујемо са Радио-Врбас, Радио – Нови Сад и РТС – Нови Сад у презентацији 

делатности школе а са циљем информисања јавности о њеном раду. 

 

Пројекти 

 

• Школа се, и ове школске године, пријавина на конкурс «За чистије и зеленије школе 

Војводине».  

• Школа је укључена у пројекат „Моја школа – мој клуб“ и наш женски фудбалски тим се  

редовно такмичи на утакмицама у оквиру овог пројекта. 

• Учествујемо и пројекту „Безбедност ученика у саобраћају“ у сарадњи са Полицијском 

станицом из Врбаса. 

 

 

     ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

 

Ред. 

Број 

Датум, време и 

место одржавања 

такмичења 

Област и 

предмет 

такмичења 

Пласман 

награђених 

ученика 
Учествовање 

1. 
20.10.2016. СПЕНС у 

Новом Саду 

Пливање (краул, 

50 м) 
VIII разред, 2. место 

У Новом Саду 

(пласман за 

Београд) 

2. 
 

22.10.2016.Планински 
клуб “Гора“ Врбас 

Оријентиринг 

такмичење 
(трчање, тражење 

заставица) 

Екипа VII разред, 

2. место 
„Октобарски 

сусрети“ Врбас 

3. 
 

29.10.2016. Беочин 
Џудо                       

(категор.до 46 кг.) 
IV разред, 1. место 

Појединачно 

првенство 

Војводине 

4. 16.11.2016. Крагујевац 
Пливање (краул, 

50 м) 
VIII разред, 8. 

Место 
Републичко 

такмичење 
5. 

13.11.2016. Зрењанин Карате турнир 

III разред, 3. место Међународно 

такмичење 
„Зрењанински 

победник“, 
6. V разред, 3 . место 



Зрењанин 
7. 4.03.2017. ОШ“20. 

октобар“ Врбас 
Kњижевна 

олимпијада 

VIII разред, 2. место Општинско 

такмичење 8. VIII разред, 3. место 
9. 

5.03.2017.ОШ“Братство 

јединство“ Врбас Биологија 

V разред, 3. место 

Општинско  

такмичење 

10. V разред, 3. место 
11. V разред, 3. место 
12. VI разред, 3. место 
13. VI разред, 3. место 
14. VII разред, 2. место 
15. VII разред, 2. место 
16. VIII разред, 2. место 

 

17. 
25.02.2017. 

ОШ“П.П.Његош“ Врбас математика IVразред, 3. место 
Општинско 

такмичење 

18.  
Смотра 

рецитатора 
V  разред 

Општинско 

такмичење 

(пласман на 

Зонску смотру) 
19. 

25 .03.2017.ОШ“Петефи 

Шандор“Нови Сад 
Српски језик 

(нематерњи) 

VII разред, 3. место 

Окружно 

такмичење 

20. VII разред, 3. место 
21. VII разред, 3. место 
22. VII разред, 3. место 
23. VIII разред, 3.место 
24. VIII разред, 3.место 

25. 2.04.2017.ОШ“Светозар 

Марковић“ Нови Сад 
Kњижевна 

олимпијада 
VIII разред, 3. место 

Окружно 

такмичење 
26. 

9.04.2017. ОШ „Петро 

Кузмјак“ Руски Крстур 

Русински језик V разред, 3. место 

Међуокружно 
такмичење 

27. Русински језик VI разред, 1. место 
28. Русински језик VI разред, 3. место 
29. Русински језик VII разред, 3. место 
30. Русински језик VIII разред, 2.место 
31. Русински језик VIII разред,3.место 
32. 

15.04.2017. Бач 
Карате 

појединачно 

V разред, 2. место 

Ускршњи карате 

турнир 
ШОТОКАН 

Карате Савез 

Србије 

33. III разред, 3. место 
34. V разред, 3. место 
35. VI разред, 3. место 
36. III   разред, 2.место 
37. II  разред, 3. место 
38. III   разред, 2.место 
39. 15.04.2017. Бач Модеран балет II разред, 2. место  
40. 

22.04.2017.ОШ “Душан 

Радовић “ Нови Сад биологија 
VII разред, 3. место 

Окружно 

такмичење 
41. VII разред, 3. место 
42. VIII разред, 2. место 
43. 

21.04.2017. ОШ 

“П.П.Његош“Врбас 
ТИО „Шта знаш о  

саобраћају“ 

V разред, 2. место 
Општинско 

такмичење 
44. V разред, 3. место 
45. V разред, 3. место 
46. 20.05.2017. Зрењанин Хармоника III разред, 1. место Међународно 



музичко 

такмичење 
47. 

27.05. 2017.ОШ“ Петро 

Кузмјак“ Руски Крстур Русински језик 

VII разред, 2. место 
Републичко  
такмичење 

48. VIII разред,3.место 
49. VIII разред, 3.место 

49. 

Тител 2017. 
Смотра 

ћириличке 

писмености 

VI разред, 3. 
награда 

Републичко  
такмичење 

50. 
VIII разред, 1. 

награда 

51. 
VIII разред, 3. 

награда 
 

 

Награђени ученици  по    к о н к у р с и м а: 

 

- Ликовни конкурс библиотеке „Данило Киш“ на тему „На крилима ветра“  -  награђенa  3  

ученика.  

 

- Новогодишњи конкурс, на тему: НОВОГОДИШЊИ   П Л А К А Т, награђена једна  ученица. 

На тему: НОВОГОДИШЊА   Ч Е С Т И Т К А, награђена једна ученица.  

 

- Ликовни конкурс библиотеке „Данило Киш“ на тему „Молитва пред манастирским вратима“ 

награђено  4   ученика.  

 

- Републичка смотра дечијег народног стваралаштва, Каравуково -  за колекцију старих 

фотографија и предмета( III место) - освојила  ученица 4.разреда. 

 

- Пролећни конкурс НБ „Данило Киш“ Врбас- награђена три  ученика. 

 

ЗАКЉУЧАК:    Пласман ученика на окружном и међуокружном  такмичењу је  поприлично  

висок. Највише  је пласмана  из предмета:  Русински   језик, Биологија, Српски језик  и  Српски   

језик  као  нематерњи.     

 

 

 

 

 

 У изради Летописа је коришћен материјал са школског сајта и из извештаја о реализацији рада 

школе за  школску 2016/2017. годину. Захваљујем се свима чије материјале сам користила.  

 

 

        Библиотекар: 

 

        Ксенија Међеши - проф. разр. наст. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


