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Реализација васпитно-образовног рада 

Образовно - васпитни рад реализован је у складу са Правилником о школском 

календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 

2016/2017. годину ("Службени лист АПВ" број 33/2016 од 30.05.2016. године).  

У школи су реализоване друге припреме везане за обезбеђење неопходног 

наставног кадра; извршена је благовремено подела часова и одељења. Утврђено је 

радно време наставника и сарадника. Радило се на стварању хигијенских и других 

неопходних услова за рад у школи. 

Основно образовање и васпитање одвијало се у пет насељених места: 

1. У матичној основној школи у Новом Кнежевцу на српском и мађарском 

наставном језику од I до VIII разреда, на крају школске године је било 

редовних 26 одељења са 484 ученика; 

2. У Издвојеном одељењу у Банатском Аранђелову на српском и мађарском 

језику од I до VIII разреда, на крају школске године је било редовних 13 

одељења 153 ученика; 

3. У Издвојеном одељењу у Мајдану на мађарском наставном језику  II и  IV  

разред , на крају школске године је било 1 редовно одељење са 7 ученика; 

4. У Издвојеном одељењу у Српском Крстуру на српском језику од I до VIII 

разреда, на крају школске године је било 10 одељења са 136 ученика; 

5. У Издвојеном одељењу у Ђали на српском језику од I до IV разреда на крају 

школске године је било 2 одељења са 17 ученика; 

 

На крају школске године у свим огранцима школе ''Јован Јовановић Змај'' у 
редовним одељењима је укупно било 52 одељења са 797 ученика. 

 
Образовно-васпитни рад са децом лакше ометеном у развоју организован је у 
комбинованим специјалним одељењима формираним при основној школи: 

-на мађарском наставном језику у Новом Кнежевцу (1 одељење са 4 ученика),  

-на српском наставном језику у Банатском Аранђелову (3 одељења са 20 

ученика ) и Српском Крстуру (1 одељење са 6  ученика).  

 
Укупно је било 5 специјалних одељења са 30 ученика на крају наставне 
године. 

По огранцима укупно је било на почетку школске године: 

 Нови Кнежевац : 496 ученика и 27 одељења; 

 Банатско Аранђелово: 182 ученика и 16 одељења; 

 Српски Крстур: 153 ученика и 13 одељења . 

 

На крају школске 2016/17 године у ОШ ’’Јован Јовановић Змај’’ из Новог 

Кнежевца укупно је било 57 одељења и 827 ученика. На почетку школске 

године било је формирано једно одељење мање (специјално одељење). 

Приметна је тенденција континуираног опадања броја деце у последњих пет година. 
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Материјална основа рада 

Постојећи школски простор у свим насељеним местима, узимајући у обзир 

број ученика пружа основне предуслове за нормално извођење образовно-васпитног 

рада. То не значи да су испуњени сви захтеви из прописаног норматива. 

Школске 2016/2017. године извршени су следећи радови у школским зградама: 

 У јулу и августу је реновирана школска зграда у Српском Крстуру: Урађени су 

подови у 7 учионица, стављeна је подлога и подне плочице; урађена је изолација 

од влаге у приземним учионицама; Измалтерисани су зидови у свим учионицама 

и у два ходника; Замењени су лавабои у учионицама и око лавабоа су стављене 

плочице; Поправљене су оштећене плочице у оба тоалета; Окречене су све 

учионице и ходници; Преуређен је простор код главног улаза и окречен је. 

Радови су коштали око 1.500.000,00 динара. Урађен је и пројекат о санацији 

школе у Српском Крстуру. Покрајински секретаријат за образовање је одобрио 

5.060.071,00 динара за санацију школе по пројекту. Радове изводи фирма 

„Филиповић“ из Суботице. Радови су почели у јануару 2017. године, а завршени 

3.априла 2017. год. Овим радовима је обухваћена комплетна фискултурна сала и 

поправка и стављање масне боје у сали и у свим учионицама; Стављене су подне 

плочице у малом ходнику код зборнице, у библиотеци и једној учионици на 

спрату; Ради се поправка фасаде на зиду према цркви и фарбаће се фасада из 

дворишта и зид који је измалтерисан према цркви; Квари се жица која је 

постављена током лета и ставља се нова ограда од зелене жице у висини од 2 

метра; Ради се део стазе од улице до угла школе; Асфалтира се улаз од главног 

пута до улаза у котларницу; 

 Купљена су нова седишта и наслони за столице и нове плоче за столове у свим 

учионицама у Српском Крстуру; Ово је финансирао Покрајински секретаријат 

за образовање, а све је коштало 300.000,00 динара, снабдевач је била „Дидакта 

траде“ из Суботице. 

 Према пројекту Покрајинског секретаријата за образовање, Школа је добила 

100.000,00 динара за опремање; У том износу је купљено 5 великих ормана за 

учионице; Ормане је направио „Дидакта траде“. 

 Од априла до маја су поправљени и замењени лимови на равним, истуреним 

деловима крова изнад учионица; Ови делови су били оштећени и прокишњавали 

су. Лимови су замењени на два дела, а припремљени су и лимови за још два дела 

и биће замењени на пролеће 2017. године. Поправке и постављање су урадили 

радници школе.  

 Поправљени су олуци на школској згради у Српском Крстуру и промењени су 

олуци на котларници. Радови су коштали 75.000,00 динара. 

 Поправљени су олуци и раван кров из дворишта на школској згради у Новом 

Кнежевцу. 

 Измалтерисана су по два зида у прве две учионице у школи у Новом Кнежевцу. 

Учионице су биле прокишњавале и у њима се осећала влага. Након поправке 

крова, зидови су се осушили и након тога су изглетовани. Обе учионице су 

окречене и стављена је масна боја. У току јула и августа месеца 2016. је 

окречено још 9 учионица и стављена је масна боја. Тако су уређене све учионице 

свих разреда. 



5 

 

 Окречена су четири тоалета.  

 Изглетована су два кабинета, кабинет за ликовно и кабинет за физику. 

Окречене су и наставничке просторије. У оба кабинета је стављена масна боја на 

зидове. 

 Радови на уређењу  кабинета за музичко су завршени у марту. Зидови су 

изглетовани, поравнати. На кабинету није ништа санирано од када је школа 

саграђена. Плафон је детаљно урађен, скинуте су старе и дотрајале неонке и 

стављена су нова светла. Стављена су нова, дупла, врата. 

 Због квара на грејању у школи у Банатском Аранђелову, замењено је 13 

радијатора и сви вентили на систему за грејање. Тиме је и цео систем постао 

проходнији и ефикаснији. Грејање је постало квалитетније и прорадило је и у 

оним просторијама школе и забавишта где раније није радило. Сви радијатори и 

вентили су веома стари и нису замењени од када је почела школа да се греје на 

централно грејање. 

 У школи у Банатском Аранђелову су замењена седишта и наслони на столицама 

и плоче на столовима у учионици првог разреда. 

 Уређивано је  школско двориште у сва три огранка (Нови Кнежевац, Банатско 
Аранђелово и Српки Крстур) 

 У јулу и августу почели су радови на санацији матичне школе што подразумева 
хобловање и лакирање паркета у свим учионицама, кречење појединих 

учионица, реконструкција једне учионице која у претходном периоду није била у 
употреби, оспособљавање за рад четири ученичка и два наставничка 
тоалета(постављење су нове санитарије, одвод-довод, и постављене су подне и 

зидне плочице), стављена је нова канализациона мрежа у холу школе, набавка 
180 столова и 465 столица за ученике, 23 наставничке столице, поправка 

електричне инсталације (замена неонки по учионицама и поломљених утикача) 

 Формирани су  нови наставнички кабинети (кабинет за музичку културу и 

историју)  

 Отворена је  медијатека и билиотека отвореног типа као и набавка намештаја за 

библиотеку  

 У току је набавка школског намештаја за издвојено одељење Банатско 

Аранђелово које се очекује крајем августа (120 столица, 60 столова, 8 
наставничких столица, четири катедре и две табле) 
 

 

У децембру је урађен План јавних набавки и у јануару је постављен План на 

Порталу јавних набавки. У фебруару је урађена јавна набавка за екскурзије. У 

марту месецу је урађена јавна набавка за енергенте за грејање. Обе јавне 

набавке су набавке мале вредности. 

 

Настава се реализује у учионицама опште намене. Само у Новом 

Кнежевцу настава биологије, хемије и физике, ликовне културе, музичког 

васпитања и информатичког образовања одвија се у специјализованим 

учионицама које у свом саставу имају припремне просторије. Такође 

формирани су и кабинети за наставу матерњег језика и математике за које још 

није обезбеђена просторија за припрему. 
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Школа углавном има општа наставна средства у складу са Нормативима. 

Oпремљеност свих школских објеката последњих пет година интензивно је 

унапређена. Улагано је у опремање школе наставним средствима  (у разредној 

настави, настави хемије и физике, настави физичког васпитања, страног 

језика, информатике, математике итд), али и у осавремењавање кабинетске 

наставе. У свим огранцима школе се радило на поправљању општих услова 

рада школе (уређивање школског простора, простора око школе, школских 

терена, поправке крова, фасаде, кречења, осавремењивање кухиња, 

унапређење система за грејање у скоро свим објектима школе итд).  

Постоји потреба за континуираним унапређивањем и опремањем школе 

наставним средствима и наредном периоду.  

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА УЧЕНИКА 

 

Током школске године путовало је 90 ученика. Ученици добијају  аутобуске карте јер 

трошкове путовања сноси општина. Распоред рада школе условљен је аутобуским 

редом вожње. 

 

 За све заинтересоване ученике организована је у школи ужина. У току 1. 

полугодишта ученици су се добровољно опредељивали, а родитељи плаћали ужину. 

Број деце која су користила ужину је био променљив, а зависио је и од узраста 

ученика.  

  

 Уџбеници за ученике набављени су самостално, сопственом организацијом 

родитеља ученика. Пошто је набавка уџбеника изузетно велики и захтеван посао, 

одлучено је ранијих школских година да родитељи самостално набављају уџбенике, 

а да школа достави само листу потребних уџбеника. Ову одлуку су подржали Савет 

родитеља и Наставничко веће. За ученике нижих разреда од школске 2016/17 

године уџбенички комплети се набављају самостално. 

 

 За школску 2016/17. годину реализована је сасвим другачија организација пријаве 

за набавку бесплатних уџбеника за све ученике од 1. до 8. разреда. Школа је 

достављала спискове деце која су конкурисала, на основу категорија којој 

припадају, а које је предложило Министарство и на основу месечних примања 

домаћинства, односно броја чланова домаћинства, ученици су добијали предвиђене 

износе 50% или 100%, већ према упутствима. Понуђени износи су били у 3 

категорије: 1-4 разред 2000 или 4000 динара; 5.-6. разред 3000 или 6000; 7.-

8.разред 4000 или 8000 динара износ за који су могли изабрати уџбеничке 

комплете. 

Укупно је 222 ученика од 1. до 8. разреда ош ''Ј.Ј.Змај'' остварило право на 

бесплатне уџбенике у оквиру овог пројекта. На крају наставне године, ученици су 

били у обавези да ове уџбенике враћају. 

Школа је последњег наставног дана 13. јуна 2017. године у згради у Новом 

Кнежевцу реализовала ''Базар половних уџбеника'', на којем су ученици могли да 

пронађу потребне књиге за наредну школску годину и да продају старе.  
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Кадровски услови рада 

 

На почетку школске године извршене су све потребне припреме за обезбеђење стручног кадра.  

Тамо где стручни наставник није обезбеђен, настава је нестручно заступљена на одређено 

време до краја школске године. 

У протеклој школској години разредну  наставу  реализовало је 30 професора разредне 

наставе. Од тога, 22 је у сталном радном односу, 8 на одређено време (редовна од. + спец. од.). 

У предметној настави је 50 наставника у радном односу.  

Значи, у настави је укупно било 80 наставника. 

Код разредне наставе нестручно је била заступљена настава у 3 специјална одељења. 

Код предметне наставе нестручно је заступљен следећи број часова: 

Нестручно заступљена настава: 

Предмет Место Настав.језик Разред бр.час. 

Српски језик као нематерњи Мајдан мађарски ј. I-III 3 

Српски језик као нематерњи Б.А. мађарски ј. II -IV 3 

 Б.А. мађарски ј. V 3 

Енглески језик Б.А. мађарски ј. II -IV 2 

 Мајдан мађарски ј. I-III 2 

 С.К. српски језик I -IV 4 

Немачки језик Б.А. српски ј.-мађ.ј. V-VIII 8 

 Н.К. српски језик VI -VIII 4 

 С.К. српски језик V; VI; VIII 6 

Музичка култура Б.А. српски језик V-VI 3 

 Б.А. мађарски језик V-VIII 5 

 Н.К. мађарски језик V-VIII 5 

Ликовна култура Б.А. мађарски језик V-VIII 5 

Историја Н.К. српски ј. VII 4 

Физика С.К. српски језик VI,VII,VIII 8 

 Б.А. српски ј. VI,VII,VIII 6 

 Б.А. мађ.ј. VI,VII,VIII 6 

 Н.К. српски ј. VI  4 

Математика Б.А. мађ.ј. V-VIII 16 

 Б.А. српски ј. VII 4 

 С.К. српски језик V-VIII 24 

 Н.К. српски ј. V-VIII 24 

   Укупно: 149 
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Број ученика и одељења 

 

Кретање ученика у току наставног периода: 
 

 

Број ученика 

на почетку 

шк. године. 

У току шк.год. На крају школске године (стање 30. Јуна) 

Разред и 
место 

 д
о
с
е
љ

. 

о
д
с
е
љ

. 

Укупан број 

ученика 

М
у
ш

к
и

х
 

Ж
е
н

с
к
и

х
 Упућени на 

поправни и 

разредни 

испит п
о
н

о
в
ц

и
 

I-IV НК 242 0 1 4 239 0 126 113 3 0 1 

I-IV БА 93 5 2 3 90 7 59 38 12 0 1 

I-IV СК 60 0 7 0 67 0 26 41 2 0 1 

I -  IV 

395 5 

10 7 

396 7 

211 192 

17 0 

3 400 403 17 

V-VIII НК 251 3 2 7 245 4 126 123 12 0 7 

V-VIII БА 70 14 0 1 70 13 40 43 7 8 1 

V-VIII СК 88 5 1 2 86 6 41 51 12 1 2 

V-VIII 

409 22 

3 10 

401 23 

207 217 

31 9 

10 431 424 40 

I-VIII НК 493 3 3 11 484 4 252 236 15 0 8 

I-VIII БА 163 19 2 4 160 20 99 81 19 8 2 

I-VIII СК 148 5 8 2 153 6 67 92 14 1 3 

I-VIII 

804 27 

13 17 

797 30 

418 409 

48 9 

13 831 827 57 

  

На почетку школске године било је укупно 831 ученикa у 56 

(редовних и специјалних) одељења од којих је 8 одељења 

комбиновано, а на крају школске године је укупно (са специјалним 

одељенима)   57 одељења и 827 ученика. 

 

Број ученика у одељењу је врло различит и може се пратити из табела које су 

саставни део овог извештаја. 

У Новом Кнежевцу је ове школске године формирано 3 одељења првог разреда.  

Највећи број ученика је у II/2– 25 ученика, a најмањи број je у III/3 – 9 ученика. 
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У Банатском Аранђелову и Мајдану одељења на узрасту од I до IV разреда на 

мађарском наставном језику су комбинована: I разред 4 ученика, III разред 3 

ученика; II разред 4 ученика и IV разред 1 ученик. У V/2-3 ученика, VI/2-3, VII/2-3 и 

VIII/2-5 ученика (у овим одељењима настава се такође одвија на мађарском језику). 

Највећи број ученика у Б.Аранђелову је у II/1 – 21 ученик и у VIII/1 – 17 ученика. 

У Српском Крстуру и Ђали највећи број ученика је у VII/а - 19 ученика, а најмањи у 

у одељењима у Ђали: I, II, III/б – по 4 ученика, највише је у IV/б - 5 ученика. 
 

Чињеница је да број ученика стално опада гледајући општину Нови Кнежевац. 

 

Реализација обавезних наставних активности 
 

Обавезне наставне активности у редовној настави реализоване су у складу са 
Наставним планом и програмом основног образовања и васпитања као и са 

Правилником о школском календару за АПВ. 

 

Успех ученика 

На основу континуираног праћења остварености садржаја школског 

програма и реализованих исхода у протеклој школској години, дошло се до следећих 

резултата: 

Успех ученика 1. разреда: 

У одељењима у Новом Кнежевцу 1. разред је завршило 45 ученика на 

српском наставном језику и 10 ученика на мађарском наставном језику.  

У одељењима у Банатском Аранђелову 1. разред је завршило 17 ученика на 

српском наставном језику и 4 на мађарском наставном језику. Три ученика се 

упућује на полагање разредног испита због непохађања наставе. 

У одељењима у Српском Крстуру и Ђали 1. разред је завршило 22 ученика 

на српском наставном језику. Сви ученици су остварили минималне нивое 

постигнућа. 

Евидентиране су следеће тешкоће у развоју: проблеми у комуникацији због 

непотпуног познавања српског језика, нередовно похађање наставе, 

незадовољавајућа сарадња са родитељима, когнитивна, емоционална и социјална 

незрелост. 

Укупно је 101 ученик похађао I разред који се оцењују описно, разред је 

завршило 96 ученика, 2 ученика уз сагласност родитеља понавља I разред, а 

троје се упућују на полагање разредног испита, због непохађања наставе. 

Од укупног броја ученика 827,  разред  је завршило са 
позитивним успехом 750  ученика, са недовољним успехом 33 
ученика. Неоцењено је 44 ученика, а 17 ученика понавља разред. 

Наставу је у школској 2016/17 завршило по ИОП1 програму 
укупно 32 ученика у свим огранцима, по ИОП2 програму укупно 

73 ученика, a по ИОП3 програму укупно 4 ученика. 
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Разредни испит 

Због непохађања наставе на разредни испит упућено је 44 ученика, на који се 

одазвало троје ученика од којих је само једна ученица положила исти, док 43 

ученика понавља разред. Једна ученица осмог разреда је упућена на разредни 

испит у оквиру којег  је положила све предмете сем српског језика, хемије, физике, 

немачког језика и веронауке. 

Поправни испит 

На предлог предметних наставника, након одржаних седница Одељенских 

већа на крају школске године на полагање поправног испита упућено је укупно 8 

ученика, сви из Новог Кнежевца. По предметима и разредима: 

Физика-4 ученика, сви из шестог разреда. 

Хемија-5 ученика, један из седмог и четворо из осмог разреда. 

Историја-1 ученица из осмог разреда 

Математика-једна ученица из осмог разреда 

Поправни испит из физике положила су три ученика, а један ученик је пао . 

Поправни испит из хемије положила су четири ученика, док је једна ученица 

пала.(није се појавила) 

Поправни испит из историје пала је једна ученица (није се појавила) 

Поправни испит из маметаматике пала је једна ученица (није се појавила) 

Изостанци ученика у редовној настави: 

 Н.К. Б.А. С.К. Свега 
укупно 

полугодиште I  II I  II  I  II  I II 

Ученици без 
изостанака 

81 96 17 8 11 12 109 116 65 

Ученици  са 
изостанцима 

406 382 144 164 138 128 688 674 732 

бр.оправд. 
изостанака 

8.938 9.703 3.247 5.115 3.744 4.182 15.929 19.000 34.929 

бр. неоправданих 1.218 1.853 7.940 8.821 4.617 5.698 13.775 16.372 30.147 

укупно изостанака 10.156 11.556 11.187 13.936 8.361 9.880 29.704 35.372 65.076 

 

Оправдани изостанци су углавном због болести ученика, из породичних 

разлога или због учешћа у неким активностима ван школе. 
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Вуковци 

У  школској 2016/2017. године у ОШ "Јован Јовановић Змај" осми разред су 
похађала 102 ученика (101 ученик у редовној настави и 1 ученица у специјалном 

одељењу). На седници одељенских већа осмих разреда одржаној у петак, 02. јуна 
проглашени су најуспешнији ученици осмих разреда и носиоци дипломе "Вук 
Караџић" -укупно њих 12:  

 

 Бибић Теа 8-1 

 Јовановић Милица 8-1 

 Васић Андрија 8-2 

 Вучевић Владан 8-2 

 Милијашевић Мина 8-2 

 Бојић Наталија 8-2 

 Леринц Сара 8-4 

 Маћош Јелена 8-4 

 Уверић Никола 8-а 

 Брзак Драгана 8-а 

 Блажић Алекса 8-а 

 Марта Адриен 8-2 

 

 
Специјалне дипломе за ученике осмих разред 

 
Наставничко веће ОШ "Јован Јовановић Змај" у Новом Кнежевцу донело је одлуку да 
специјалних дипломама из предмета награди следеће ученике осмих разред: 

 
1) Бибић Теа 8-1 (српски језик, немачки ј., хемија, физичко васпитање, историја) 

2) Јовановић Милица 8-1 (српски језик, физичко васпитање) 
3) Бојић Наталија 8-2 (енглески језик, географија, српски језик, математика) 
4) Милијашевић Мина 8-2 (енглески језик, географија, српски језик, математика) 

5) Васић Андрија 8-2 (физика, енглески ј., хемија, српски ј., историја, биологија, 
географија, техничко и информатичко образовање, математика) 

6) Вучевић Владан 8-2 (математика, хенија, српски језик, историја, географија, 
техничко и информатичко образовање, физика) 

7) Леринц Сара 8-4 (математика, српски језик) 

8) Маћош Јелена 8-4 (техничко и информатичко образовање, хемија, историја, 
географија, физика, математика, биологија) 

9) Марта Адриен  8-2 БА (историја, биологија, мађарски језик, географија) 

10) Блажић Алекса 8-а (ликовна култура) 
11) Брзак Драгана 8-а (српски језик, биологија) 

12) Уверић Никола 8-а (ликовна култура ) 
13) Корбелић Михаило 8-1 (физичко васпитање) 
14) Трифић Анастазија 8-4 (биологија, српски језик) 

15) Никочев Марко 8-2 (историја, математика, биологија, ликовна култура) 
16) Баланго Клементина 8-3 (мађарски језик) 

17) Матијевић Владимир 8-1 (енглески језик) 
18) Раду Милош 8-2 (немачки језик, физичко васпитање) 
19) Данчо Вивиен 8-3 (хемија) 

20) Шокловачки Кристина 8-4 (хемија, биологија) 
21) Шубарички Јелена 8-4 (физичко васпитање) 
22) Грујин Милош 8-1 БА (географија) 

23) Илијин Алекса 8-4 (физичко васпитање) 
24) Стојановић Милан 8-4 (физичко васпитање) 

25) Кардош Роберт 8-4 (физичко васпитање) 
26) Езвеђ Шара 8-3 (биологија, ликовно, мађарски језик) 
27) Телеки Арнолд 8-3 (техничко и информатичко образовање) 

28) Домонкош Даниел 8-2 БА (математика) 
29) Пантелин Јована 8-1 (српски језик) 
30) Косо Андреас 8-1БА  (физичко васпитање) 
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Ђак генерације 
 

 Након предлога Одељењских већа осмих разреда  уследило  је  бодовања које је 

спровела Комисија за утврђивање ђака генерације. У трку за ибор ђака генерације 
ушли су: Бибић Теа, Васић Андрија, Леринц Сара, Маћош Јелена, Марта Адриен и 

Брзак Драгана. На основу укупног броја бодова Наставничко веће је за Ђака 

генерације прогласило  ученицу 8-1 разреда ТЕУ БИБИЋ. 

Завршни испит 

У току 2016/17. године у Основној школи "Јован Јовановић Змај" у свим осмим 
разредима било је укупно 102 ученика (101 ученик у редовној настави и једна ученица 
у специјалном одељењу). На завршни испит је изашло укупно 100 ученика (две 

ученице нису положиле разредни, односно поправани испит). Од 100 ученика који су 
изашли на завршни испит њих 5 је испит полагало по ИОП2 ( троје на српском и двоје 

на мађарском наставном језику) и 95 ученика по стандардним тестовима које је 
прописало Министарство просвете (76 на српском наставном језику и 19 на 
мађарском наставном језику). Просечан број бодова по предметима је следећи:  

Матерњи језик 10,5  

Математика 6.8 

Комбиновани 6.75  
 

Ученици по ИОП 2 су остварили следећи успех (остварени бодови су дељени на два): 

 

Р.бр. 
Име и презиме 

ученика 
Матерњи ј. Математика Комбиновани Укупно 

1. Тамара Карпић 6.75 5.50 6.25 18.50 

2. Јелена Савић 7.75 6.00 8.25 22.00 

3. Виктор Фодор 5.25 5.25 5.50 16.00 

4. Бетина Чанади 5.00 3.50 6.25 14.75 

5. Ружица Цвејић 7.00 7.00 6.00 20.00 

Од 100 ученика који су изашли на завршни испит њих 92 је писало листе жеља 
за упис у средње школе, 1 ученик ће уписати Богословију па зато није писао листе 
жеља, а 3 ученице не желе да наставе своје школовање. Четири ученика по ИОП 2 су 

писали посебне листе жеља и по Решењу Школске управе распоређени су средње 
школе пре свих.  

Од укупно 96 ученика (92+4) које је писало жеље њих 95 су распоређени у 

првом кругу, а једна ученица је распоређена тек у другом кругу.  

У прву жељу распоређено је 79  ученика 

У другу жељу распоређено је 14 ученика 

У трећу жељу распоређен је 1 ученик 

У четврту жељу распоређен  је  1 ученик 

У пету жељу распоређен  је 1 ученик 
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Што се тиче распоређености ученика по средњим школама, то изгледа овако: 

Гимназија: 19 ученика 

Машинство и обрада метала: 9 ученика 

Економија, право и администрација: 7 ученика 

Електротехника: 2  ученика 

Хемија, неметали и графичарство: 3 ученика 

Саобраћај: 24 ученика 

Трговина, угоститељство и туризам: 13 ученика 

Здравство, фармација и социјална заштита: 7 ученика 

Личне услуге: 3 ученика 

Пољопривреда, производња и прерада хране: 7 ученика 

Геодезија, грађевинарство: 1 ученик  

 23 ученика осмих разреда су уписали трогодишњу школу 

 73 ученика осмих разреда уписали су четворогодишњу школу 

Специјално образовање и васпитање 

У школској 2016/2017. г. у школи је било укупно 5 спец. одељ. са укупно 30  ученика. 

Одељења су углавном комбинована и састављена од више разреда (сем шестог 
разреда у Банатском Аранђелову). У Новом Кнежевцу је настава на мађарском 
језику; у Банатском Аранђелову и Српском Крстуру настава је на српском језику. 

Место I II III IV V VI VII VIII Укупно 

Н.Кнежевац - - - - 2 - 1 1 4 

Б.Аранђелово 1 1 4 1 - - - - 7 

Б.Аранђелово - - - - - 8 - - 8 

Б.Аранђелово - - - - 4 - 1 - 5 

С.Крстур - - - - 1 3 2 - 6 

Свега 1 1 4 1 7 11 3 - 30 

 
Успех ученика у специјалним одељењима: 

Место Свега учен. одлич. Вр доб. Доб. Довољ. Недовољ. Свега Неоцењ. 

Н.К. 4 1 1 2 - - 4 0 

Б.А. 20 5 6 1 - - 12 8 

С.К. 6 2 1 2 - - 5 1 

Укупно 30 8 8 5 - - 21 9 

 

Од укупно 30 ученика са успехом је завршило 21 ученик, јер је 9 ученика 
остало неоцењено због непохађања наставе. 

Изостанци ученика у специјалним одељењима: 

 Н.К. Б.А. С.К. Свега 
укупно 

полугодиште I  II I  II  I  II  I II 

Ученици без изостанака 1 2 1 3 1 1 3 6 3 

Ученици са изостанцима 1 2 18 17 4 5 23 24 27 

бр.оправд. изостанака 89 66 231 157 73 93 393 316 709 

бр. неоправданих 0 0 2.160 3.902 321 471 2.481 4.373 6.854 

укупно изостанака 89 66 2.391 4.059 394 564 2.874 4.689 7.563 
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Реализација обавезних и изборних предмета 

Један од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање. 

У школској 2016/2017. години изучава се у првом, другом, трећем, четвртом, петом, 

шестом, седмом и осмом разреду. 

Ученици I и V разреда опредељују се на почетку школске године и уче изборни 

предмет до краја IV односно VIII разреда. 

 

На почетку школске 2016/2017. Године расподела часова Веронауке и 

Грађанског васпитања је била следећа: 

Православни катихизис 

р.бр. Предавач бр.гр. одељење и број ученика 
% 

р.вр. 
св. 
уч. 

1. Мирков Мирјан 18 

I1-21; I2-20; II1-24; II2-23; III1-21; III2-16; III4-20;  

IV1-17; IV2-20; V1-19; V2-18; VI1-20; VI2-20;  

VII1-17; VII2-16;  VIII1-15; VIII2-16;  VIII4-16;     НК 

90% 339 

2. Марјановић Радмила 11 
I1-13; II1-19; III1-20; IV1-18; 

V1-11;VI1-10;VII1-11;VIII1-13;  сп1-7; сп2-7; сп3-6  БА 
55% 135 

3. Марјановић Радмила 11 
Iа-15; IIа-7; IIIа-12; IVа-11;  спец-5 

Vа-8; Vb–12; VIа-10; VIб-10; VIIа-15; VIIIа-10;      СК   
55% 115 

4. Марјановић Радмила 2 Iб-4-IIIб-3; IIб-4-IVб-5;           Ђала 10% 16 

 Укупно: 42  210% 605 

 

Католички вјеронаук 

р.бр. Предавач бр.гр. одељење и број ученика 
% 

р.вр. 

св. 

уч. 

1. Ерика Агоштон 15 
I3-12; II3-13; III3-10; IV3-14; 

V3-20; VI3-17; VII3-17; VIII3-16 ;     спец-3     Н.К.;   

I –IIIm-7; V₂-3; VI₂-3; VII₂-4; VIII₂-6; Б.А. II –IV2 – 5; Мај;     

75% 150 

 Укупно: 15  75% 150 

 

Грађанско васпитање 

р.бр. Предавач бр.гр. одељење и број ученика 
% 

р.вр. 
св.уч. 

1. Jeлена Аксентијевић 4 
I1-2; I2-2; II2-2; III2-4; IV1-3;  

 V1-5; V2-5;     VI1-5; VI2-3;     VII1-2; VII2-2; VIII1-5;    НК 
15% 40 

2. Jeлена Аксентијевић 3 Vа-5; Vb –1;  VIа-5;VIб-5;   VIIа-3;VIIIа-4      СК 15% 23 

3. Jeлена Аксентијевић 1 V1-2; VI1-1; VII1-2; VIII1-4;  БА 10% 9 

 Укупно: 8  40% 48 
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Изборни наставни предмет од I до IV разреда 

 
На основу Наставног плана и програма и Закона о основама система образовања и 

васпитања школа је дужна да понуди четири изборна предмета са листе изборних предмета 

из наставног плана и програма за први, други, трећи и четврти разред. 

Предложени су следећи предмети: 

1. Народна традиција 

2. Руке у тесту – Откривање света 

3. Чувари природе 

4. Од играчке до рачунара 

На основу појединачног писменог изјашњавања са једним часом недељно ученици изучавају 
изборни предмет за који се определила већина у том одељењу. Наставу реализује учитељ. 
 

 Учитељ Одељење Бр. уч. Изборни предмет 

1.  Бранка Недељков I/1 НК 24 Чувари природе 

2.  Теофанов Смиљка I/2 НК 22 Чувари природе 

3.  Тот Ева I/3 НК 10 Народна традиција 

4.  Бурсаћ Босиљка I/1 БА 20 Народна традиција 

5.  Молнар Рожа I/м М 4 Народна традиција 

6.  Уторник Љубица I/а СК  14 Чувари природе 

7.  Недељков Тања I/б Ђ 4 Народна традиција 

8.  Фирић Андријана II/1 НК 24 Народна традиција 

9.  Кнежевић Љиљана II/2 НК 25 Народна традиција 

10.  Момић Ева II/3 НК 14 Чувари природе 

11.  Живковић Јелена II/1 БА 21 Народна традиција 

12.  Мађар Аранка II/2 БА 4 Руке у тесту 

13.  Миладинов Љубица II/а СК 7 Народна традиција 

14.  Кијац Тамара II/б Ђ 4 Народна традиција 

15.  Тркља Јелена III/1 НК 20 Од играчке до рачунара 

16.  Колбл Вишња III/2 НК 20 Народна традиција 

17.  Боршош Чила III/3 НК 10 Од играчке до рачунара 

18.  Сујић Маријана III/4 НК 20 Народна традиција 

19.  Калинић Кристина III/1 БА 20 Народна традиција 

20.  Молнар Рожа III/м М  3 Народна традиција 

21.  Јанчић Жељка III/а СК 12 Народна традиција 

22.  Недељков Тања III/б Ђ 3 Народна традиција 

23.  Закић Снежана IV/1 НК 20 Народна традиција 

24.  Чукуров Владанка IV/2 НК 19 Народна традиција 

25.  Пурић Илдико IV/3 НК 15 Чувари природе 

26.  Весна Хабеншус IV/1 БА 18 Народна традиција 

27.  Мађар Аранка IV/2 БА 1 Руке у тесту 

28.  Гвозденовић Александар IV/а СК 11 Народна традиција 

29.  Кијац Тамара IV/б Ђ 5 Народна традиција 
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У I разреду има укупно 98 ученика. Родитељи су се определили за изборни предмет:  

Чувари пририоде: 60 ученика – 61,22 % 

Народна традиција: 38 ученика – 38,78 % 

У II разреду од укупно 98 ученика изучавају изборни предмет:  

Народна традиција: 80 ученика – 81,63% 

Руке у тесту: 4 ученика – 4,08% 

Чувари пририоде:  14 ученикa – 14,29% 

У III разреду од укупно 108 ученика изборни предмет се изучава:  

Народна традиција: 78 ученика – 72,22% 

Од играчке до рачунара: 30 ученика – 27,78 % 

У IV разреду од укупно 89 ученика изборни предмет се изучава:  

Народна традиција: 73 ученика – 82,02% 

Чувари природе: 15 ученика – 16,86% 

Руке у тесту: 1 ученика – 1,12% 

 

Укупан број ученика од I-IVр. је 393, који изучавају изборни наст. предмет за који су 

се определили: 

 

Чувари природе: 89 ученика – 22,65% 

Народна традиција: 269 ученика – 68,45% 

Руке у тесту: 5 ученика – 1,27% 

Од играчке до рачунара: 30 ученика – 7,63% 

Овај предмет је изборни само по опредељењу родитеља који ће предмет дете изучавати. 

Иначе један од понуђених изборних предмета мора да се реализује. 

 

Изборни наставни предмет од V до VIII разреда 

На основу Правилника о Наставном плану и програму за пети, односно седми 

разред, школа је дужна да понуди бар четири изборна предмета са листе изборних 

предмета из наставног плана и програма за пети разред. 

Предложени су следећи предмети: 

1. Чувари природе / Домаћинство 
2. Информатика и рачунарство 
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На основу појединачног писменог изјашњавања са једним часом недељно 

ученици су изучавали изборни предмет за који су се определили. Наставу је 

реализовао предметни наставник, и то: 

Информатику су похађали укупно 250 ученика, тј. у Новом Кнежевцу 146 ученика, у 

Банатском Аранђелову 46 ученика и у Српском Крстуру 58 ученика, укупно 21 групa. 

Наставу су реализовали:  

У Новом Кнежевцу наставу реализују: 

 Павлов Милорад и Недељковић Ида на српском језику у 

V1,V2,VI1,VI2,VII1,VII2,VIII1,VIII2,VIII4 и 

 Домонкош Ласло на мађарском језику у V3,VI3,VII3 

 

У Банатском Аранђелову наставу реализују: 

 Маћош Ђурица на српском језику у V₁,VI₁,VII₁ и  

 Попић Егон на мађарском језику у V₂,VI₂,VII₂,VIII₂  

 

У Српском Крстуру наставу реализује:  

 Недељковић Ида на српском језику у Vа, Vб, VIа, VIб, VIIа,VIIIа 

 

Чуваре природе похађали су укупно 65 ученика и то:  

 

У Новом Кнежевцу 

 на мађарском наставном јез. 16 ученика у V разреду и 11 ученика у VI разреду, 

 а на српском наставном јез. 2 ученика у V разреду и 20 ученика у VI разреду; 

 

У Српском Крстуру 

 на српском наставном језику 8 ученика у V разреду и 8 ученика у VI разреду  

 

Наставу су реализовали: 

 Берењи Ференц на мађарском наставном језику у Н.Кнежевцу (5. и 6. разред) 

 Малбашки Александра, а након ње Андријана Тодорчев Раушки и Иванка 

Алваџин на српском наставном језику у Н.Кнежевцу и С.Крстуру (5. и 6. р.) 

 
Домаћинство ове школске године похађало је укупно 97 ученика. Од тога 15 

ученика у VII разреду и 16 ученика у VIII разреду  на мађарском наст.језику у Н.Кнежевцу, 

3 ученика у VII разреду и 4 ученика у VIII разреду у Банатском Аранђелову на 

мађ.наставном језику. На српском наставном језику у Новом Кнежевцу 7 ученика у VII 

разреду и 21 ученик у VIII разреду; 5 ученика у VII разреду и 9 ученика у VIII разреду у 

Српском Крстуру и 17 ученика у VIII разреду  у Банатском Аранђелову. 

Наставу су реализовали: 

 Берењи Ференц на мађ. наставном језику у Н. Кнежевцу и Б. Аранђелову (7. и 

8.разред) 

 Малбашки Александра, а након ње Андријана Тодорчев Раушки на срп. 

наставном језику у С. Крстуру и Б. Аранђелову (7. и 8.р.) 

 Алваџин Иванка, Малбашки Александра (након ње Чонић Дора) на срп. наст. 

језику у Н. Кнежевцу (7. и 8.р.) 
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Преглед извршења плана рада одељењског старешине 

 

Активности су се одвијале садржајно у складу са Годишњим планом рада. 

Преглед извршења плана рада одељењског старешине: 

Одељењско старешинство 
Н.К. Б.А. С.К. Свега 

Пл. Ост. Пл. Ост. Пл. Ост. Пл. Ост. 

Час одељ. старешине 1076 1044 788 788 574 572 2438 2404 

Број родит. састанака 119 119 87 86 64 59 270 264 

Број индивид. контаката са 

родитељима 
610 728 337 323 412 461 1359 1512 

 

Активности одељењског старешине у протеклој школској години биле су 

многобројне. Рад одељењског старешине састојао се од непосредног рада са 

ученицима, сарадње са свим наставницима који предају у одељењу, сарадње са 

породицом ученика, рада у одељењском већу. Своје активности одељењски 

старешина реализовао је пре свега са ученицима. Одељењска заједница је основни 

радни и друштвени колектив школе. У њој се уважавају индивидуалне способности 

ученика кроз заједнички рад, игру, формира радознала и самостална личност, 

припрема за стваралачки рад и живот у друштву. Одељењски старешина својим 

делом мотивисао је ученике и омогућавао им активно учешће у реализацији 

одређених задатака одељења и школе. Посебно је значајна улога одељенског 

старешине у формирању климе у одељењу на почетку првог и другог циклуса.  
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Рад стручних органа школе 
 

У школској 2016/2017. години одржано је 20 седница одељењских већа (од тога: у 

Новом Кнежевцу 12, у Банатском Аранђелову 4, а у Српском Крстуру 4). 
 

Одељењска већа као стручни орган школе бавила су се непосредном 
организацијом рада одељења. Утврђиван је појединачни и општи успех одељења на 
крају квартала, полугодишта, школске године. Анализирање постигнути успех и 

владање ученика  и предлагане мере за његово побољшање. Доношене су заједничке 
одлуке и пружена обавештења и упутства. 

 

Рад наставничког већа у школи организован је тако да се одржавају 

заједничке седнице у централној школи у Новом Кнежевцу за све огранке школе. У 

овој школској години реализовано је 4 седница наставничког већа.  

 

Наставничка већа реализовала су свој план рада и бавила су се питањима: 

укупним резултатима рада у школи и издвојеним одељењима, утврђивањем предлога 

Годишњег плана рада, његовим праћењем и анализом реализације активности 

планираних Годишњим планом рада; Извештајем о реализацији Развојног плана 

школе, Извештајем о самовредновању. Доношени су извештаји о реализацији 

екскурзија, Извештаји о раду школе, договаран начин набавке уџбеника, проглашен 

ученик генерације. Посебно је ове школске године, реализоване су презентације са 

различитом тематиком од интереса за све запослене (школски програм, развојни 

план, резултати самовредновања, избор уџбеника за школску 2017/18. годину). 

Праћена је реализација васпитно-образовних задатака из естетског и хигијенског 

уређења школе, донете одлуке о похвалама и наградама и ученицима који понављају 

разред. 

 

Реализована су 2 састанка Савета родитеља у Новом кнежевцу, Банатском 

Аранђелову и Српском Крстуру. На састанцима савета родитеља доношене су 

одлуке о реализацији екскурзија, набавци уџбеника, бирани су чланови за учешће у 

раду школског одбора, усвајани  Извештаји  и Планови неопходни за рад школе, 

решавана текућа питања и актуелни проблеми у сарадњи са родитељима. Родитељи 

су добијали неопходне савете и подршку од стране педагошко-психолошке службе 

школе, директора и помоћника директора. 

 

Педагошки колегијум 

Ове школске године формиран је педагошки колегијум. Колегијумом је 

председавала Снежана Бајић, директор школе до марта 2017. године, када је место 

председника преузела Светлана Тамаши Јевтић, в.д. директора школе, а остали 

чланови били су: Јелена Мишковић-помоћник директора, а од марта 2017. године 

Оливера Радоњић, помоћник в.д. директора, психолог школе Андријана Божанин, 

Тамара Лаушев-стручни сарадник логопед, помоћници директора у Б.Аранђелову 

Агота Месарош и у С. Крстуру Колачарић Драгана и најзад, председници стручних 

већа за област предмета: Берењи Ференц (природне науке), Домонкош Силвија 

(друштвене науке), Ђурин Ненад (вештине), Смиљка Теофанов (разредна настава) и 

Тамара Кијац (специјална одељења). 
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Колегијум је дефинисао свој план рада, бавио се питањима кључним за живот 

школе, доносио програме, верификовао планове, дефинисао приоритете рада у 

школи и доносио одлуке и усвајао извештаје. Реализована су 2 састанка о чему су 

вођени записници и чувају се код помоћника в.д. директора, Оливере Радоњић. 

Рад ученичког парламента 

У школи је планиран и реализован рад Ученичког Парламента. У овој 

школској години одржано је 4 састанака Ученичког парламента. Координацију 

активности ученика водила је до марта месеца директор школе Снежана Бајић у 

сарадњи са стручним сарадницима Андријаном Божанин и Тамаром Лаушев и 

помоћником директора Јеленом Мишковић, а од марта променом руководства 

школе и саму коопрдинацију рада Ученичког парламента је уз стручну службу 

преузела в.д. Директора Светлана Тамаши Јевтић и помоћник директора Оливера 

Радоњић. Ученици су о свом раду у Парламенту водили евиденцију, сачињен је 

Годишњи план рада Парламента као и Извештај о раду Ученичког парламента. 

Председник Парламента ове школске године била је ученица 8/1 из Новог Кнежевца 

Теа Бибић. Бирани су и заменик – Сара Леринц 8/4 из Новог Кнежевца и 

записничар Милица Вулетић из одељења 7/1  из Новог Кнежевца.  Ученици који су 

изабрани за  рад школских органа су : за Тим за развојно планирање – Теа Бибић 

8/1 НК и за Тим за самовредновање рада школе- Вучевић Владан 8/2 НК. У току 

године одржано је 4 састанка Ученичког парламента.  

Представници Ученичког парламента су у току школске 2016/2017. године 

узели активно учешће у животу и раду школе. Редовно су информисани о 

дешавањима у школи, питани су за мишљења и њихова мишљења су узимана у 

обзир приликом планирања разних активности, а такође су били иницијатори и 

неких конкурса и истраживања која су се спроводила у школи. Упознати су са 

извештајем о раду Ученичког парламента за 2015/2016. годину. Такође, ученици су 

упознати са резултатима самовредновања (кључних области Руковођење и 

организација и Ресурси). Представници Ученичког парламента су учествовали у 

организацији програма поводом Дечије недеље дајући предлоге за исти.  Ученици су 

питани за проблеме у настави појединих предмета који могу негативно утицати на 

школски успех, као и за похвале на рачун рада појединих наставника. Дискутовано 

је о безбедности у школи, а ученицима су представљени и резултати анкете о насиљу 

која је спроведена у школи крајем претходне школске године. Ученици парламента 

су узимали активно учешће у решавању одређених насилних ситуација у школи, на 

тај начин што су предлагали одговарајуће  активности за смањење насиља у школи. 

У току априла месеца у Новом Кнежевцу организован је Спорски дан пријатељства 

на којем су узели учешће ученици осмих разреда и наставници. У току године 

Представницима парламента била је организована радионица на тему асертивне 

комуникације коју је реализовала Андријана Божанин, психолог.  На иницијативу 

Ученичког парламента у току фебруара реализован је ликовни и литерарни конкурс 

на тему љубав. Чланови Ученичког парламента били су покретачи организовања 

истраживања на нивоу школе на тему "Учесталости похађања приватних часова 

ученика виших разреда". Укупно је анкетирано 336 ученика, а резултати су 

представљени на седници парламента. Ученици су активно дикутовали о начину 

прослављања матурске вечери за ученике осмих разреда, као и задњег дана школе 

за осмаке. Члановима парламента презентовани су резултати ученика на 

општинским и окружним такмичењима. 
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Рад школских тимова 

На почетку школске 2016/17 године Одлуком директора школе оформљено је 
11 тимова и то: 1. Тим за инклузивно образовање; 2. Тим за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања; 3. Стручни актив за развојно планирање; 4. 

Тим за самовредновање рада школе; 5.Тим за развој школског програма; 6.Тим за 
стручно усавршавање; 7. Тим за вођење школског сајта; 8. Тим за вођење летописа 

школе; 9.Тим за иновирање наставног рада у школској 2016/17 години, 10. Тим за 
уређење школског простора, 11 Тим за професионалну оријентацију. Сви тимови су 
се састајали током године према плану свог рада или према потреби. 

 

1. Тим за инклузивно образовање  

(информисање запослених, израда ИОП-а, упућивање Захтева за мишљењем 

интерресорне комисије, праћење и вредновање рада са ИОП-ученицима) 

 Чланови овог тима до марта месеца били су: Снежана Бајић, директор школе, 

Андријана Божанин, психолог школе, Светлана Тамаши Јевтић, професор разредне 

настве, Недељков Тања - професор разредне наставе, Тамара Лаушев, председник 

Тима - логопед, Јелена Живковић - професор разредне наставе, Сујић Маријана - 

професор разредне наставе, Димитров Душанка - наставник српског ј., Моника Нађ 

- наставник математике, Абрахам Ливија - наставник мађарског ј., Дражић Миодраг 

- наставник математике, Недељковић Ида - наставник техничког образовања, Весна 

Карпић, родитељ. Од марта места променом руковоства школе и избором новог 

в.д.директора и помоћника школе чланови Тима су остали исти, само су замењене 

функције. Светлана Тамаши Јевтић је остала члан тима као в.д.директора, а 

Снежана Бајић као професор разредне наставе, док је у Тим ушла Александра 

Раичевић, педагог (до јуна) 

Извештај о раду овог тима саставни је део Годишњег извештаја о раду школе 

за школску 2016/17 год.. Тим је реализовао 4 састанка у школској 2016/17 години. 

2. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

(реализовани састанци са уредно вођеном евиденцијом, рад у свим огранцима, 
вођење евиденције, превентивне активности, појачан васпитни рад, дисциплински 
поступци, сарадња са Надлежним установама-Центар за социјални рад, Полицијска 

станица, Окружно јавно тужилаштво).  
 

Чланови тог тима у школској 2016/17. години били су: Мр Дејан Бајић - 
проф.географије - председник Тима, Ева Момић - професор разредне наставе, 
Весна Халугин - професор разредне наставе (до фебруара), Јелена Аксентијевић - 

професор историје, Попић Егон - професор техничког и информатичког образовања, 
Сава Беланчић - професор географије, Ђурин Ненад - професор физичког 

васпитања, Јанчић Жељка - професор разредне наставе, Тамара Лаушев - 
дефектолог-логопед, Андрјана Божанин - психолог школе, Снежана Бајић – 
директор школе, Јелена Мишковић - пом.директора. Од марта места променом 

руковоства школе и избором новог в.д.директора и помоћника школе уместо 
Снежане Бајић и Јелене Мишковић у Тим су ушле в.д.директора Светлана Тамаши 
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Јевтић и пом. директора Оливера Радоњић, као и нови педагог школе Александра 
Раичевић (до краја маја).  
Тим је радио на сагледавању актуелне ситуације у школи по питању насиља, 

анализирао правила понашања у школи, правилнике у овој области, давао предлоге 
за решавање конкретних проблемских ситуација, трагао за сарадницима ван 
установе ради решавања сукоба или насилничког понашања ученика. Тим је 

сачинио Програм рада и израдио извештај о раду. Чланови тима су учествовали на 
семинарима, презентовали искуство на састанцима одељенских већа и у оквиру 

Тим-а.  
 
 Извештај о раду овог тима саставни је део Годишњег извештаја о раду школе 

за школску 2016/17 год. Тим је реализовао 3 састанака у школској 2016/17 години. 

3. Тим за стручно усавршавање  

 
У рад овог тима у школској 2016/17 години били су укључени: Јелена Тркља-

професор разредне наставе, Шипка Драгиња-наставник српског језика, Маћош 

Ђурица-наставник техничког и информатичког образовања, Банов Милан-

наставник физичког васпитања, Сивери Андријана-наставник хемије, Месарош 

Агота-наставник историје, Гордана Уљаревић - Председник Тима - наставник 

српског као нематерњег. У раду овог тима учествовали су директор Снежана 

Бајић, стручни сарадници школе Андријана Божанин и Тамара Лаушев  и помоћник 

директора Јелена Мишковић. Од марта места променом руковоства школе и 

избором новог в.д.директора и помоћника школе уместо Снежане Бајић и Јелене 

Мишковић у Тим су ушле в.д.директора Светлана Тамаши Јевтић и пом. директора 

Оливера Радоњић. 

На састанцима Тима се пратило и евидентирало стручно усавршавање 

запослених. Урађена је процена и избор семинара који би се реализовао у самој 

школи и донета одлука о узорку који ће похађати семинар: предност су имали 

стално запослени радници школе и радници са мањим бројем бодова. У установи су 

реализована три семинара" Музичка Ноталица", кат. број 811, "Обрада 

математичких појмова кроз игру", кат. број 272 и "Учење на даљину уз помоћ 

мултимедије", кат. број 321. 

Наставници и стручни сарадници учествовали су на семинарима које је 

организовало или препоручило Министарство просвете у Каталогу Семинара сталног 

стручног усавршавања. Ови семинари су углавном реализовани у Регионалним 

ценрима Кањижа и Кикинда, затим на факултетима. Такође, наставници су у током 

школске 2016/17. године похађали неколико on line семинара (посебна евиденција 

код стручних сарадника у школи).  

Психолог школе Андијана Божанин и логопед Тамара Лаушев су у сарадњи са 

Тимом за инклузију реализовале интерну обуку "Писање и планирање ИОП-а" 

Осим стручног усавршавања ван школе, реализоване су бројне активности 

којима су наставници остваривали унутар-школско бодовање (најпре тимски и 

огледни часови, затим припреме ученика за такмичења, бројне приредбе, квизови, 

посете позоришту, биоскопу или изложбама, радионице, презентације, и слично). 
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Тим је реализовао 7 састанка у школској 2016/17 години. Детаљан извештај о 
раду овог Тима саставни је део Годишњег извештаја о раду школе за школску 
2016/17. године.  

4. Стручни актив за развој школског програма  

Чланови овог Тима у школској 2016/17 су били: Беланчић Сава-наставник 

географије, Кевечек Анико-наставник немачког језика, Месарош Шандор-наставник 

физике, Нађ Моника-наставница математике, Дражић Миодраг-наставник 

математике, Домонкош Силвија у име професора предметне наставе, а професори 

разредне наставе Гвозденовић Александар, Калинић Кристина, Радоњић Оливера и 

Недељков Бранка су такође део овог тима.  

Овај тим се током школске 2016/17 године није састајао јер није било 

потребно допуњавати ни кориговати постојећи школски програм, а према упутству 

министарства просвете о начину вођења школске документације.  

 

5. Тим за развојно планирање (развојни план за период од 2014 до 2017) 

Овај Тим је радио у саставу: Снежана Бајић, директор школе, Вишња Колбл и 

Илдико Пурић - проферсори разредне наставе, Агота Месарош-професор историје, 

Иванка Алваџин - професор биологије, Андријана Божанин, психолог школе, Тамара 

Лаушев, стручни сарадник логопед, Јелена Мишковић, помоћник директора, Бибић 

Теа (представник уч.парламента), Александра Ранковић (представник општ.већа) и 

Јолић Љубица (представник родитеља). Од марта места променом руковоства школе 

и избором новог в.д.директора и помоћника школе уместо Снежане Бајић и Јелене 

Мишковић у Тим су ушле в.д.директора Светлана Тамаши Јевтић и пом. директора 

Оливера Радоњић, као и нови стручни сарадник Тихана Млађеновић (до краја маја 

месеца).  

Тим је реализовао 2 састанка у школској 2016/17 години. 

 
Ове школске године се завршава период на који је донет и усвојен Развојни 

план, те је Тим сачинио извештај о истом и припремао се за писање новог Развојног 

плана поштујући резултате досадашњег самовредновања рада школе. Детаљан 

извештај о реализацији развојног плана саставни је део Годишњег извештаја о раду 

школе за школску 2016/17. године.  

 

6. Тим за самовредновање рада школе  

Школске 2016/17 овај тим чинили су: Снежана Бајић, директор школе, 

помоћник школе  Мишковић Јелена, Колачарић Драгана-наставник српског језика 

(до децембра ), Агота Месарош-наставник историје, затим Андријана Божанин, 

психолог –координатор рада тима, Тамара Лаушев – стручни сарадник логопед, 

Владан Вучевић (предст.уч.парламента), Анико Михок (представник лок.самоуправе) 

и Милица Галешев (представник родитеља). Од марта места променом руковоства 

школе и избором новог в.д.директора и помоћника школе уместо Снежане Бајић и 

Јелене Мишковић у Тим су ушле в.д.директора Светлана Тамаши Јевтић и пом. 

директора Оливера Радоњић. Замењен је и представник лок. самоуправепа те је 

изабрана Ромхањи Габријела. 
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Одабране су области самовредновања за ову школску годину: ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАДА И ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

Тим је реализовао 5  састанака у школској 2016/17, години. 

Детаљан извештај о раду овог Тима саставни је део Годишњег извештаја о раду 

школе за школску 2016/17. године.  

 

7. Тим за креирање и ажурирање школског сајта 

На почетку школске 2016/17 године наставио је са радом тим који су чинили: 
координатор Павлов Милорад-наставник математике; Домонкош Ласло,професор 

математике; Михок Анико, библиотекар и Гвозденовић Александар, професор 
разредне наставе, Драгана Колачарић-професор српског језика укључила се у рад 
тима као лектор.(до децембра), Тамара Кијац-професор разредне наставе и Ђурица 

Маћош-наставник техничког. Тиму је помагала и Агота Месарош-наставник 
историје 

Од ове школске године сајт школе је значајно унапређен и редовно ажуриран, а 
благовремено су постављане информације, обавештења и фотографије на школски 
сајт. Сви запослени у школи су могли предлагати садржаје за објављивање на сајту.  

Тим је реализовао само два састанака у школској 2016/17 години.  

 

8. Тим за вођење школског летописа  

Ове школске године  професори историје: Аксентијевић Јелена, Месарош 
Агота и Шећеров Златоје чинили су састав Тима за вођење летописа школе. На 

састанку су се  договарали о начине евидентирања важнијих догађаја и могућности 
да се летопис води електронски, те да буде посебан део школског сајта. Летопис 
школе није сачињен.  
Тим је реализовао један састанак у школској 2016/2017. години.  

 

9. Тим за иновирање наставног рада 

Тим је формиран на почетку школске године у складу са реализацијом 

Развојног плана школе. Чланови овог тима били су Снежана Бајић, директор школе, 

Аранка Мађар, Тамара Кијац и Снежана Закић у име учитеља 4. разреда, а Курилић 

Драгана, Недељковић Ненад, Абрахам Ливија и Баша Кристина у име предметних 

наставника. Од марта места променом руковоства школе и избором новог 

в.д.директора и помоћника школе уместо Снежане Бајић и Јелене Мишковић у Тим 

су ушле в.д.директора Светлана Тамаши Јевтић и пом. директора Оливера 

Радоњић., као и нови педагог Александра Раичевић (до маја месеца) 

 
Један од развојних циљева Школског развојног плана је побољшање 

адаптације ученика 4. разреда на предметну наставу. Како би се овај циљ 
реализовао планиране су тимске активности учитеља и предметних наставника. 

Овај тим је дефинисао предмете у уквиру којих ће се реализовати наставне 
јединице као и динамику реализације тих часова. Вођена је евиденција о 
реализацији ових часова (чак 30 Часова) достављане припреме, снимане 

фотографије, чувани конкретни материјали за рад са децом. Израђен је Извештај о 
раду овог Тима, који је саставни део Годишњег  Извештаја о раду школе за школску 
2016/2017. годину.  

 
Тим је реализовао  3  састанака у школској 2016/17 години. 
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Додатни образовно - васпитни рад 

 

Додатни рад је организован за ученике од IV до VIII разреда. Ученици се 

добровољно опредељују ради проширивања знања и задовољења посебних 

интересовања и даљег развоја способности. Делимично су реализовани наставни 

садржаји предвиђени наставним планом и програмом. 

Нови Кнежевац 
 

Наставник Разреди Предмет План Реализ. 

1.  Закић Снежана IV/1 Српски ј.–Математика 36 час.  36 час. 

2.  Чукуров Владанка IV/2 Српски ј.–Математика 36 час.  36 час.   

3.  Пурић Илдико IV/3 Мађарски ј.–Математика 36 час.  36 час.   

4.  Дражић Миодраг VI-VIII Математика 18 час. 24 час. 

5.  Недељков Ненад V-VIII Математика 36 чаc. 0 час. 

6.  Домонкош Ласло V-VIII Математика 8 час. 0 час. 

7.  Шипка Драгиња V-VIII  Српски језик 36 час. 54 час. 

8.  Димитров Душанка V-VIII Српски језик 36 час. 52 час. 

9.  Абрахам Ливија V-VIII Мађарски језик  36 час. 36 час. 

10.  Уљаревић Гордана V-VIII Српски језик као немат. 10 час. 0 час. 

11.  Субашић Дарко VII-VIII Енглески језик 42 час. 41 час. 

12.  Сировица Ева V-VIII Енглески ј. 36 час. 0 час. 

13.  Кевечек Анико V-VIII Немачки језик 36 час. 0 час. 

14.  Лошонц Тунде VII-VIII Немачки језик 4 час. 7 час. 

15.  Томић Душанка V-VIII Руски језик  22 час. 0 час. 

16.  Шећеров Златоје V-VIII Историја 20 час. 7 час. 

17.  Akсентијевић Јелена VII Историја 18 час. 6 час. 

18.  Месарош Агота V-VII Историја м.ј. 8 час. 14 час. 

19.  Алваџин Иванка V-VIII Биологија 36 час.  18 час. 

20.  Берењи Ференц и                    
Макра Данијела 

V-VIII Биологија 16 час. 18 час. 

21.  Беланчић Сава V-VIII Географија 18 час. 0 час. 

22.  Бајић Дејан V-VIII Географија 18 час. 0 час. 

23.  Захар Ваш Анет V-VIII Географија 23 час. 0 час. 

24.  Сивери Андријана VII-VIII Физика 14 час. 27 час. 

25.  Нађ Анико VII-VIII  Хемија м.ј. 18 час. 15 час. 

26.  Попић Егон V-VIII Техн. и инф. образовање 14 час. 0 час. 

 

У Новом Кнежевцу планирано је 631 часова додатног рада. Реализовано је 427 часова 

додатне наставе односно, 67,67 %. 
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Српски Крстур 

1.  Гвозденовић Александар IV/a Српски ј.– Математика 36 час. 36 час. 

2.  Кијац Тамара и 

Радоњић Оливера 

IV/b Српски ј.– Математика 36 час. 36 час. 

3.  Попов Милош V- VIII Математика 36 час. 18 час. 

4.  Колачарић Драгана V- VIII Српски језик 36 час. 0 час. 

5.  
Илкић Катарина и  
Линц Игор 

VIII Енглески језик 18 час. 4 час. 

6.  Лошонц Тунде V- VII Немачки језик 6 час. 0 час. 

7.  Томић Душанка V- VIII Руски језик 14 час. 0 час. 

8.  Шећеров Златоје V- VIII Историја 16 час. 1 час. 

9.  Беланчић Сава V- VIII Географија 18 час. 0 час. 

10.  Павлов Милорад VI- VIII Физика 18 час. 0 час. 

11.  Сивери Андријана VII- VIII Хемија 2 час. 0 час. 

12.  Малбашки Александра V- VIII Биологија 36 час. 0 час. 

У  Српском Крстуру планирано је 272 часова додатног рада. Реализовано је 95 часова 

или 34,92 %. 

Банатско Аранђелово 

1.  Халугин Весна IV/1 Српски ј.– Математика 36 час. 36 час. 

2.  Мађар Аранка IV/m Мађарски ј.– Математика 36 час. 36 час. 

3.  Курилић Драгана V-VIII   Српски језик 36 час. 9 час. 

4.  Домонкош Силвија V-VIII Мађарски  језик 36 час. 16 час. 

5.  Рус Жужана V-VIII Енглески језик 4 час. 0 час. 

6.  Лошонц Тинде V- VIII Немачки језик 8 час. 8 час. 

7.  Дражић Миодраг V-VII Математика 18 час. 9 час. 

8.  Нађ Моника V- VI Математика 18 час. 8 час. 

9.  Бајић Дејан V- VIII Географија 18 час. 0 час. 

10.  Месарош Агота V-VIII Историја с.ј.+м.ј. 20 час. 41 час. 

11.  Павлов Милорад VI-VIII Физика 18 час. 0 час. 

12.  Нађ Анико VII-VIII Хемија, Физика 14 час. 9 час. 

13.  Захар Ваш Анет V- VIII Географија 23 час. 10 час. 

14.  Сивери Андријана VII-VIII Хемија 4 час. 0 час. 

15.  
Берењи Ференц и 
Макра Данијела 

V- VIII Биологија 16 час. 24 час. 

16.  Попић Егон V-VIII Техн. и информат. обр. 14 час. 60 час. 

17.  Ђурин Ненад VI-VIII Фудбал 18 час. 0 час. 

 

У Банатском Аранђелову планирано је 337 часова додатног рада. Реализовано је 266 

часа или 78,93%. 

Посматрајући школу у целини планирано је 1240 часа додатне наставе, а 

реализовано је 788 часова или 63,54%. 
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Допунски образовно — васпитни рад 

Организацији и планирању допунске наставе приступа се на основу сагледаних 
потреба. Циљ је да се помогне ученицима да постигну позитиван успех. Допунски 

рад се организује у мањим групама и индивидуално. 
 

Нови Кнежевац 
 

 Наставник Предмет Разред Планирано Реализов. 

1.  Недељков Бранка Српски ј.–Математика I/1 36 час.  40 

2.  Теофанов Смиљка Српски ј.–Математика I/2 36 час. 35 

3.  Тот Ева Мађарски ј.–Математика I/3 36 час. 36 

4.  Фирић Андијана Српски ј.–Математика II/1 36 час.  36 

5.  Кнежевић Љиљана Српски ј.–Математика II/2 36 час.  72 

6.  Момић Ева Мађарски ј.–Математика II/3 36 час.  36 

7.  Тркља Јелена Српски ј.–Математика III/1 36 час.  36 

8.  Колбл Вишња Српски ј.–Математика III/2 36 час.  36 

9.  Боршош Чила Мађарски ј.–Математика  III/3 36 час. 36 

10.  Сујић Маријана Српски ј.–Математика III/4 36 час.  36 

11.  Закић Снежана Српски ј.–Математика IV/1 36 час.  36 

12.  Чукуров Владанка Српски ј.–Математика IV/2 36 час.  37 

13.  Пурић Илдико Мађарски ј.–Математика IV/3 36 час.  36 

14.  Шипка Драгиња Српски језик V – VIII 36 час. 23 

15.  Димитров Душанка Српски језик V – VIII 36 час. 15 

16.  Абрахам Ливија  Мађарски језик V – VIII 36 час. 15 

17.  Сировица Ева Енглески језик – м.ј. V-VIII 36 час. 17 

18.  Субашић Дарко Енглески језик VI- VII 36 час. 7 

19.  Лошонц Тунде Немачки језик VII -VIII 4 час. 4 

20.  Кевечек Анико Немачки језик  V – VIII 36 час. 0 

21.  Томић Душанка Руски језик V – VIII 18 час. 0 

22.  Недељковић Ненад Математика V-VIII 36 час. 38 

23.  Дражић Миодраг Математика VI - VIII  18 час. 14 

24.  Домонкош Ласло Математика V-VIII 30 час. 43 

25.  Захар Ваш Анет Географија – м.ј. V-VIII 23 час. 19 

26.  Бајић Дејан Географија VI - VIII 18 час. 0 

27.  Месарош Агота Историја V-VIII 8 час. 16 

28.  Аксентијевић Јелена Историја VII 10 час.  0 

29.  Шећеров Златоје Историја V-VIII 20 час. 6 

30.  Алваџин Иванка Биологија V-VIII  25 час. 2 

31.  Берењи Ференц Биологија V-VIII 32 час. 0 

32.  Сивери Андријана Хемија VII-VIII 7 час. 20 

33.  Сивери Андријана Физика VI-VIII 7 час. 6 

34.  Нађ Анико Хемија - м.ј. VII-VIII 16 час. 10 

35.  Попић Егон Техн. и информат. образ. V-VII 4 час. 0 

 
Планирано је да се у Новом Кнежевцу одржи 960 часа, а реализовано је 763 

часова допунаске наставе или 79,47%. 
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Банатско Аранђелово: 
Р.бр. Наставник Предмет Разред Планирано Реализов. 

1.  Бурсаћ Босиљка Српски ј.– Математика I/1 36 час. 18 час. 

2.  Живковић Јелена Српски ј.– Математика II/1 36 час. 34 час. 

3.  Калинић Кристина Српски ј.– Математика III/1 36 час. 36 час. 

4.  Халугин Весна и  
Бајић Снежана 

Српски ј.– Математика IV/1 36 час. 36 час. 

5.  Мађар Аранка Мађарски ј.– Математика II -IV/2 36 час. 36 час. 

6.  Молнар Рожа Мађарски ј.– Математика I-III/m  36 час. 36 час. 

7.  Курилић Драгана Српски језик V-VIII/1 36 час. 40 час. 

8.  Домонкош Силвија Мађарски језик V-VIII/2 36 час. 9 час.  

9.  Рус Жужана Енглески језик V-VIII 36 час. 0 час.  

10.  Лошонц Тинде Немачки језик V-VIII 8 час. 0 час. 

11.  Дражић Миодраг Математика V-VIII/1 18 час. 13 час. 

12.  Нађ Моника Математика V-VIII/2 61 час. 23 час. 

13.  Павлов Милорад Физика VI-VIII 18 час. 0 час. 

14.  Нађ Анико Хемија, Физика VI-VIII 20 час. 6+4 час. 

15.  Месарош Агота Историја V-VIII 18 час. 23 час. 

16.  Захар Ваш Анет Географија, м.ј. V-VIII/1 23 час. 0 час. 

17.  Бајић Дејан Географија V-VIII/2 18 час. 0 час. 

18.  Алваџин Иванка Биологија V-VI 11 час. 0 час. 

19.  Берењи Ференц Биологија V-VIII 32 час. 0 час. 

20.  Попић Егон Техн. и информ. образ. V-VII 5 час. 0 час. 

Планирано је да се у Банатском Аранђелову одржи укупно: 556 час., а реализовано је 

314 час. допунаске наставе или 65,47%. 

 

Српски Крстур: 
Р.бр. Наставник Предмет Разред Планирано Реализов. 

1.  Уторник  Љубица Српски ј.– Математика  I/a 36 час. 36 час. 

2.  Миладинов Љубица Српски ј.– Математика II/a 36 час. 36 час. 

3.  Јанчић Жељка Српски ј.– Математика III/a 36 час. 36 час. 

4.  Гвозденовић Александар Српски ј.– Математика IV/a 36 час. 36 час. 

5.  Недељков Тања Српски ј.– Математика I -III /b 36 час. 36 час. 

6.  Кијац Тамара  Српски ј.– Математика II- IV/b 36 час. 36 час. 

7.  Колачарић Драгана Српски језик V- VIII  36 час.  0 час.   

8.  
Линц Игор и  
Илкић Катарина 

Енглески језик V- VIII 36 час.  3 час. 

9.  Попов Милош Математика V- VIII 22 час.   0 час. 

10.  Павлов Милорад Физика VI- VIII 18 час. 0 час. 

11.  Сивери Андријана Хемија VII- VIII 6 час. 0 час. 

12.  Шећеров Златоје Историја V- VIII 16 час. 3 час. 

13.  Малбашки Александра Биологија V- VII 36 час. 0 час. 

14.  Лошонц Тинде Немачки језик V- VII 6 час. 0 час. 

15.  Томић Душанка Руски језик V- VIII 18 час. 0 час. 

Планирано је да се у Српском Крстуру одржи укупно: 410 часова допунске 
наставе, од тога је реализовано 222, односно 54,15 %. 
На почетку школске године планирано је укупно 1926 часова допунске 
наставе, реализовано је 1299 часова или  67,44% од укупног броја часова. 
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Специјална одељења: 

1.  Макрић Зорица Српски Крстур Српски ј.-математ. V, VI, VII 36 час. 

2.  Дражић Дијана Бан. Аранђел.  Српски ј.- математ. I, II, IV 36 час. 

3.  Малбашки Александра Бан. Аранђел.  Српски ј.-математ. VI 36 час. 

4.  Сич Анико Бан. Аранђел. Српски ј.- математ. V, VII 36 час. 

5.  Ваш Сабо Чила Н.Кнежевац Мађарски ј.-математика VI, VII 36 час. 

У специјалном одељењу реализовано  је 180 часова допунске наставе. 
 

Припремна настава и реализација завршног испита 

Ова активност реализована је из српског језика, мађарског ј., математике, историје, 

географије, биологије, физике и хемије као припрема за полагање завршног испита 
у Новом Кнежевцу, Банатском Аранђелову и Српском Крстуру. Наставници 
матерњег језика и математике који реализују редовну наставу у VIII разреду 

одржали су по 10 часова обавезне припремне наставе за ученике као помоћ за 
полагање завршног испита и још 40 додатних часова које је финансирала Локалана 
самоуправа. За већину предмета из комбинованог теста припремну наставу 

наставници су реализовали током редовних часова у мају месецу или према потреби 
у посебним терминима након завршетка школске године за ученике 8. разреда.  

Током године, реализован је 1 пробни завршни тест за ученике 8. разреда (7. 
и 8. априла 2017. године) према препоруци Министарства просвете. Ученици су 
полагали завршни тест 14.,15. и 16. јуна 2017. године према препоруци и упутству 

Министарства просвете, а у сарадњи са ШУ Зрењанин. 
Припремна настава организована је и за ученике који су били упућени на 

полагање поправних или разредних испита. Евиденција је забележена у дневнику 
осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи од V до VIII разреда, на 
оба настава језика у свим огранцима школе. 

Бр. Име наставника Место Предмет Планирано Реализов. 

1.  Шипка Драгиња НК Српски језик 50 45 

2.  Димитров Душанка НК Српски језик 50 46 

3.  Курилић Драгана БА Српски језик 50 38 

4.  Величковић Сања СК Српски језик 50 0 

5.  Абрахам Ливија НК Мађарски језик 50 51 

6.  Домонкош Силвија БА Мађарски језик 50 50 

7.  Домонкош Ласло НК Математика  50 52 

8.  Дражић Миодраг  НК Математика  50 49 

9.  Недељковић Ненад НК Математика 50 40 

10.  Нађ Моника БА Математика 50 50 

11.  Попов Милош СК Математика 50 0 

12.  Захар Ваш Анет НК, БА Географија 10 10 

13.  Беланчић Сава НК, СК Географија 10 0 

14.  Месарош Агота БА с.ј.+м.ј. Историја 10 10 

15.  Шећеров Златоје НК,СК Историја 10 1 

16.  Нађ Анико НК, БА Хемија 10 0 

17.  Сивери Андријана НК, СК Хемија 10 0 

18.  Нађ Анико  БА Физика 10 0 

19.  Павлов Милорад СК, БА Физика 10 0 

20.  Берењи Ференц НК, БА Биологија 10 0 

21.  Алваџин Иванка НК Биологија 10 7 

22.  Малбашки Александра СК Биологија 10 0 

УКУПНО: 660 449 
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СЕКЦИЈЕ 

 

Назив секције Наставник Огранак разред План. Реализ. 

Историја Шећеров Златоје НК,СК V-VIII 36 0 

Еколошка Алваџин Иванка НК VI и VIII 36 20 

Драмска Шипка Драгиња НК V-VIII 36 38 

Драмска Димитров Душанка НК V-VIII 36 36 

Драмска Мирков Мирјан НК VI  2 

Драмско-
рецитаторска 

Колачарић Драгана СК V-VIII 36 1 

Драмска,м.ј. Домонкош Силвија БА V-VIII 36 0 

Драмска,с.ј. Курилић Драгана БА V-VII 36 0 

Одбојка Ђурин Ненад БА VI-VIII 36 0 

Енглески језик Рус Жужана БА V,VII,VIII 36 0 

Хор,секција Баша Кристина НК;БА V-VI 36 36 

Немачки језик Кевечек Анико НК V-VIII 36 0 

Секција Недељков Бранка НК I/1 36 36 

Секција Теофанов Смиљка НК I/2 36 37 

Литерарна секција Тот Ева НК I/3 36 36 

Математичарење Фирић Андријана НК II/1 36 36 

Секција Кнежевић Љиљана НК II/2 36 36 

Драмска секција Момић Ева НК II/3 36 36 

Математичарење Тркља Јелена НК III/1 36 36 

Математичарење Колбл Вишња НК III/2 36 35 

Мешовита Боршош Чила НК III/3 36 36 

Српски језик, 
математика 

Сујић Маријана НК III/4 36 35 

Драмска, 
Математичка 

Закић Снежана НК IV/1 36 34 

Секција Чукуров Владанка НК IV/2 36 36 

Драмска, 

Математичка 
Пурић Илдико НК IV/3 36 36 

Психолошко-

логопедска 

Лаушев Тамара и 

Божанин Андријана 

НК;БА; 

СК 
1 разред 36 5 

Рецитатрско/ 

Ритмичка 
Уторник Љубица СК I/а 36 36 

Мешовита Миладинов Љубица СК II/а 36 36 

Мешовита Јанчић Жељка СК III /а 36 36 

Секција 
Гвозденовић 

Александар 
СК IV/a 36 36 

Рецитаторска Макрић Зорица СК Спец. 36 36 

Мешовита Кијац Тамара Ђала II-IV/б 36 36 

Мешовита Недељков Тања Ђала I- III /б 36 36 

Рецитаторско-
драмска 

Бурсаћ Босиљка БА I/1 36 13 

Мешовита Живковић Јелена БА II/1 36 32 

Рецитаторска/ 

Математичка 
Калинић Кристина БА III /1 36 36 

Мешовита Халугин Весна БА IV/1 36 33 

Мешовита Мађар Аранка БА II-IV/2 36 36 

Рецитаторска Молнар Рожа Мајдан I- III /2 36 37 
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Слободне активности су схваћене као креативна радионица разноврсних 

активности које имају везу са практичним живљењем и унутрашњим потребама 

сваког ученика као појединца. За ученике од I до III разреда слободне активности су 

организоване као интересне активности у оквиру одељењских заједница. Ученици 

се опробавају у разноврсним облицима и садржајима и стичу прва искуства о 

добровољном организовању ових активности. 

За ученике од IV до VIII разреда организовао се рад слободних активности са 

1 часом недељно. Основни задаци су: подстицање креативности и критичности, 

подстицање изражавања ученика, позитиван однос према раду 

Слободне активности ученика углавном су редовно организоване а њихов рад 

је праћен и подстицан. 
 

Такмичења ученика 
 

Општинска  такмичења 

  
 

ТАКМИЧЕЊЕ 

Број учесника по насељеним местима 

НК БА СК Свега 

1.  Српски језик 14 - 7 21 

2.  Књижевна олимпијада 8 1 2 11 

3.  Мађарски језик 17 4 - 
         

21 

4.  Енглески језик 8 5 2 15 

5.  Немачки језик 10 4 - 14 

6.  Математика 64 11 2 77 

7.  Хемија 22 10 3 35 

8.  Физика 12 - - 12 

9.  Историја 21 6 1 28 

10.  Географија  16 10 4 30 

11.  Биологија 20 11 2 33 

12.  ‘’Мислиша’’ 72 19 12 103 

13.  Смотра рецитатора 14 10 10 34 

14.  Шта знаш о саобраћају 34 17 10 61 

УКУПНО: 332 111 55 498 

 

Из табеле се види број ученика по предметима који су учествовали на 
реализованим општинским такмичењима. На општинском нивоу такмичења је 

до сада учествовало укупно 498 такмичара из 14 области. Треба узети у обзир и 
податак да се један ученик могао такмичити и у више предмета. 
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Окружна  такмичења 

Р.бр. ПРЕДМЕТ 
БРОЈ 

УЧЕСНИКА 
ПЛАСМАН 

1.  Српски језик 4 
1.место 8. разред;     
Два друга места 6. разред 
3. место шести разред 

2.  Српски језик као нематерњи 1 1. место седми разреди 

3.  Књижевна олимпијада 2 
1. место седми разред 
2. место седми разреди 

4.  Мађарски језик 11 
Два прва места  седми разреди 
Друго место седми разреди 
Друго место  пети разреди 

5.  Математика 6 -  

6.  Хемија 2 Треће место-седми разреди 

7.  Физика 3 3. место седми разред 

8.  Биологија 4 
2. место шести разреди 
3. место шести разреди 

9.  Немачки језик 1 3. место 

10.  Енглески језик 1 2. место 

11.  Географија 3 Три трећа места седми разреди 

12.  Смотра рецитатора 6 - 

13.  Кошарка 9 - 

14.  Фудбал 10 2. место  

15.  Гимнастика 4 
Пролазак на Међуокружно т. 
2. место пети разред 
2. место четвртии разред 

16.  Стони тенис 2 
1. друго место 
1. треће место 

17.  Шта знаш о саобраћају 9 - 

18.  Мини олимпијада 10 
Скок у даљ-два прва места и једно 
треће место 
Трчање на 60м- друго место 

Укупно  86  
 На до сада реализованим окружним такмичењима је учествовало 86 ученика 

из 18 области. Поједини ученици су били учесници већег броја окружних 

такмичења. Наша школа је ове школске године била домаћин три Окружна 

такмичења: Српски као нематерњи, Мађарски језик, "Шта знаш о саобраћају?".  

Републичка такмичења 

Ученица одељења 7/2 из Новог Кнежевца, Катарина Пурић, учесник је 
Републичког такмичења у области Књижевна олимпијада у Сремским Карловцима. 

Катарина је на републичком такмичењу освојила друго место. . Наставница која ју 
је припремала за сваки ранг  такмичење је наставница Душанка Димитров.  

Ученици 8/2 из Новог Кнежевца Андрија Васић и Милош Раду били су 
учесници  Републичког такмичења из страног језика ( Андрија- енглеског; Милош-

немачког) које је одржано у Београду. Андрију је припремао наставник Дарко 
Субашић, а Милоша наставница Тинде Лошонц. 

Ученица 8/1 разреда из Новог Кнежевца Теа Бибић била је учесник 
Републичког такмичења из српског језика. На такмичењу је заузела шесто место. 

Наставница која ју је припремала за сваки ранг  такмичење је наставница Душанка 
Димитров.  
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Спортска такмичења 

 

Ученици ОШ ''Ј.Ј.Змај'' су ове школске године учествовали на спортским 

такмичењима: 

 Мали Фудбал 16.03.2017. у Кикинди (10 ученика)-друго место Окружни ниво 

 Стони тенис 09.11.2016. У Кањижи, 2. и 3. место, ученици 6. разреда 
(Ђурђина Кукољ и Миљан Божанин) 

 Гимнастика 22.03. 2017. у Сенти (4 ученика), ученица Нађа Јовановић се 
пласирала на међуоктужно такмичење 

 Мини олимпијада -На Окружном такмичењу 24.05.2017. освојена су два 
прва места у скоку у даљ (Кеча Здравко и Пантелин Тамара-4/1) и једно 

треће (Евелин Ујхељи 4/3), као и друго место трчање на 60м (Татјана Бајић, 
4/1). На међуокружном такмичењу учествовали су Тамара Пантелин и 
Здравко Кеча.  

 Кошарке - 15.11. 2016. (девет учесника) 
 

 Евиденција о броју учесника такмичења и њиховом пласману чува се код 

секретара школе и помоћника директора школе.  

 

У протеклој школској години спортске активности су имале запаженије место 

у укупној активности школе. Реализован је КРОС „РТС-а кроз Србију’’ и то 12. маја 

2017.године. Ова такмичења су реализована у свим огранцима школе, а изазвала су 

одличне реакције код ученика. Сви ученици који су остварили прво, друго и треће 

место добили су пригодне дипломе. У Новом Кнежевцу организовано је свечано 

уручивање диплома свим ученицима који су освојили прва три места на овом Кросу. 

Координатори кроса били су наставници физичког васпитања Сандра Николин и 

Ђаков Јасминка у Новом Кнежевцу, Банов Милан у Српском Крстуру и Ђурин 

Ненад у Банатском Аранђелову. 

Велики број наших ученика активно ради у оквиру спортских клубова и 

постиже запажене резултате као на пример рукометаши, кајакаши, фудбалери, 

тенисери, кошаркаши, стонотенисери.  

Остала такмичења 

И ове школске године у четвртак 9. марта 2017. у ОШ „Ј.Ј.Змај’’ у Новом 

Кнежевцу реализовано је такмичење математичког друштва ‘’АРХИМЕДЕС – 

МИСЛИША 2017''. Ове године су учествовали ученици од 2. до 5. разреда 

(укупно 103 ученика) и на српском и на мађарском наставном језику.  
У другом разреду је учествовало 44. ученика -1 ученик је добио Похвалу 

(Мићић Душан 2-2 НК) 
У трећем разреду је учествовало 33 ученика  
У четвртом разреду је учествовало 23 ученика  

У петом разреду је учествовало 3 ученика  
 

Ученици 6. разреда ОШ „Ј.Ј.Змај'' из Новог Кнежевца су учествовали на две 
радионице у организацији Покрета Горана Србије у оквиру Пројекта "Заштита, 
очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима 

шума код младих": првој у Сомбору 07.10.2016.године и другој у Београду 
19.11.2016. Наставник ментор је била професорка Биологије Иванка Алваџин.  
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Ученици наше школе су били учесници Међународног фестивала у Кањижи 
такмичећи се у следећим категоријама. певање, свирање на инструменту, фолклор, 
беседништво. Многи ученици су освајали нека од прва три места, као и посебне 

награде.  
 

Ученици ОШ''Јован Јовановић Змај'' из Новог  Кнежевца су учесници неколико 

литерарних и ликовних конкурса.  

 

Програм Заштите ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања 

Најчешћи облици неприлагођеног понашања ученика ове школе запажени су 

од стране наставника и одељењских старешина, а активности су реализоване кроз 

сарадњу са родитељима уз помоћ педагошко-психолошке службе и руководства 

школе. 

Кроз наставне и ваннаставне активности радило се на програмом утврђеним 

задацима. Посебне теме кроз разговор, дискусију, дијалог, предавање или 

информисање реализовани су на часу одељењског старешине и одељењске 

заједнице; Садржаји о којима се говори најчешће су: понашање ученика, (не) 

насиље, толеранција, сараднички односи међу ученицима, штетност пушења, 

употреба алкохола и дроге. 

У школи је формиран ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,  

ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА који је имао неколико састанака и о томе водио 

записнике, и значајно доприносио својим радом на унапређењу превентивних и 

интервентних активности. Извештај о раду овог Тима је у уприлогу овог Извештаја. 

Превентивни програми који су реализовани у школи: 
- У сарадњи са Полицијском станицом из Новог Кнежевца, већ 

традиционално реализују се радионице са ученицима 1. и 5. разреда са циљем 

поправљања безбедности у сваком домену: међу вршњацима, између одраслих 

и деце, у саобраћајним ситуацијама. 

Рад ученика у оквиру школских приредби, учешће на такмичењима и 

смотрама неке су од превентивних активности које утичу на смањење 

насилних ситуација у школи. 

- Саветодавни разговори педагога и психолога са ученицима, родитељима 

ученика, али и наставницима у многоме су унапредили поступке за решавање 

конфликата и допринели афирмацији конструктивог дијалога, развијању 

сарадничке атмосфере и поправљању односа међу ученицима и ученицима и 

наставницима.  

- Психолошке радионице на тему комуникације, конструктивног решавања 

конфликата 

- Организован је спортски дан пријатељства у Новом Кнежевцу у циљу 

промовисања сарадње и фер плеја 

- Школа је сарађивала и са општинским Центром за социјални рад при 

решавању конкретних проблема у раду са децом, као и Полицијксом станицом 

Нови Кнежевац. Незаобилазна установа, када је реч о превентивном раду са 

ученицима је локална организација Црвеног крста, са којом школа гаји 

дугогодишњу квалитетну сарадњу.  
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Постоји потреба за унапређивањем мера интервенције када се насиље догоди 

као и мера превенције преступничког понашања. Вођење евиденције у овој 
областије ове школске године, значајно унапређено, на иницијативу ТИМ-а и према 

Акционом плану Развојног плана школе и у наредној школској години ће се радити 
на њеном унапређивању. На почетку школске године је дефинисан КУЋНИ РЕД који 
је обавезујућ за све ученике, али и специфична правила понашања за свако 

одељење посебно у договору са одељенским старешинама. 

 

Програм професионалне оријентације 

Програм професионалне орјентације током школске 2016/17. године 

реализовале су одељењске старешине VII и VIII разреда и стручни сарадници школе 

Андријана Божанин и Тамара Лаушев, уз подршку директора и помоћника 

директора школе. 

 Активности на спровођењу професионалне оријентације у Основној школи 

„Јован Јовановић Змај“ имале су за циљ да ученицима осмих разреда помогну око 
одабира средње школе које ће уписати, да их информише око понуде средњих 
школа и да им да основне смернице око спровођења завршног испита. Реализоване 

су следеће активности: 
 Презентација Хемијско технолошке школе из Суботице 27.02.2017. Нови 

Кнежевац, на мађарском језику 

 Презентација Економско-трговинске школе из Сенте- 07.03.2017.-Нови 
Кнежевац 

 Берза средњих школа Кањижа, 17.03.2017., Нови Кнежевац 
 Презентација Средње школе "Доситеј Обрадовић " Нови Кнежевац, март 

месец, Нови Кнежевац, Српски Крстур, Банатско Аранђелово 

 Сајам образовања Кикинда 25.04.2017., Нови Кнежевац, Српски Крстур, 
Банатско Аранђелово 

 Дан отворених врата Гимназија Нови Кнежевац, 28.04.2017. Нови Кнежевац, 
Српски Крстур, Банатско Аранђелово 

 Предавање о професионалној оријентацији и анкетирање ученика, мај месец, 

Нови Кнежевац, Српски Крстур, Банатско Аранђелово 
 Презентација Гимназије из Новог Кнежевца, мај месец, Нови Кнежевац, 

Српски Крстур, Банатско Аранђелово 

 Презентација Техничке школе из Кикинде, 15.05.2017., Нови Кнежевац, Б. 
Аранђелово 

 Презентација Пољопривредне школе " Беседеш Јожеф " из Кањиже, мај месец, 
Нови Кнежевац, на мађарском наставном језику 

 Дан отворених врата Средња школа "Доситеј Обрадовић" Нови Кнежевац, 

17.05.2017., Нови Кнежевац, Српски Крстур, Банатско Аранђелово 
 Представљање занимања (полицајац, наставник физичког  васпитања, 

дипломирани економиста, лекар, мед.-сестра лаборант, фарм. техничар, 
адвокат),  25.05.2017., Нови Кнежевац 
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Програм здравственог васпитања ученика 

Програм је реализован је кроз теме које су се односиле на развијања хигијенских 
навика, развијање здравог стила живота, указивање на штетност употребе алкохола 

и пушења, учења о правилној исхрани; правилном коришћењу слободног времена, 
ментално здравље. Ове активности реализоване су кроз наставу, кроз рад 
одељењског старешине са ученицима и родитељима.  

 Сви ученици наше школе током школске 2016/17. године су прошли, 
редован, систематски преглед у оквиру педијатријске и стоматолошке службе Дечјег 
диспанзера у Новом Кнежевцу. Посебно је обављен лекарски преглед за ученике 8. 

разреда ради добијања здравственог уверења за упис у средњу школу.  
 

Естетско, еколошко и хигијенско уређивање основне школе 

 
Одељењске старешине радом у оквиру одељењске заједнице посветиле су 

посебну пажњу естетском и функционалном уређењу учионица; постављане су 

слике, ручни радови, цртежи, неговано цвеће. 
Ова школска година карактеристична је по непрекидним активностима на 

естетском и хигијенском уређењу школских зграда али и околине.  
И ове школске године школа је организовањем радних акција у оквиру радне 

суботе, подстицала ученике да заједно са својим одељенским старешинама чисте и 

уређују школско двориште и целокупан простор који окружује школу у сва три 
огранка.  

Ученици наше школе су традиционално учествовали у обележавању 5. Јуна 
светског дана заштите животне средине, програмом који координира наставница 
биологије Иванка Алваџин и о томе водила евиденцију о овим и сличним 

активностима. 
У оквиру радне суботе 20.05.2017. године организована је акција сакупљања 

секиндарних сировина и то у свим огранцима наше школе. Сва средства 

прикупљена акцијом поклоњена су у хуманитарне сврхе Удружењу оболелих од 
мултипле склерозе.  

 

Културне и друге активности школе 

 
 Културне и друге активности одвијале су се у оквиру одељења, школе, места. 
Најчешћи облик реализације ваннаставних активности биле су приредбе. 

Специфичкост ове школске године је обележавање важнијих датума током 
школске године: 

 
Дан страних језика 05.10. 2016.  

Први у низу јубилеја који је ове школске године обележен у Ош ''Ј.Ј.Змај'' 

била је приредба 05.10.2016. на којој су ученици наше школе, под менторством 
наставника страних језика, приказали своје таленте и знање страних језика. У 

музичкој сали основне школе приређена је свечана приредба са рециталима и 
песмама на три страна језика који се изучавају у нашој школи: енглеском, руском, 
српском као нематерњем и немачком језику. 

 
Иницијално тестирање из математике и матерњег језика 

У току септебра реализовано је иницијално тестирање свих ученика шестих и 
осмих разреда из матерњег језика и математике.  
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Дечија недеља 

У школи је према посебном програму обележена Дечија недеља од 

03.10.2016. до 07.10.2016. године, кроз следеће активности: 
 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ У ВРЕМЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ ОД 3. ДО 7. ОКТОБРА 2016. 
ГОДИНЕ-НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 
"Нећу да бригам-хоћу да се играм" 

 

ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО IV РАЗРЕДА, 
 2 редовна часа + активности предвиђене 

програмом 

ЗА УЧЕНИКЕ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА,  
скраћени часови на 30мин,  

реализују се сви 

3. октобар, понедељак 3. октобар, понедељак 

Дан спортских игара  -  

4.октобар, уторак 4.октобар, уторак 

Дан за игру и играчке Спортски Дан: 
турнири у одбојци и фудбалу 

5.октобар, среда 5.октобар, среда 

Мини сајам књига Програм дан страних језика 

6.октобар, четвртак 6.октобар, четвртак 

Балетска представа" Пут око света" 
Радионица: "Пружање прве помоћи"-8. 

Разред – Логичке игре 

7. октобар, петак 7. октобар, петак 

Програм за ученике 1. разреда 
Пружање Прве помоћи за ученике 7. 

разреда 

 
У време Дечје недеље трајао је ликовни и литерарни конкурс на тему Нећу да 

бригам хоћу да се играм"'' , а на крају недеље проглашена су 3 најуспешнија радау 
две категорије:1.-4. разред и 5.-8. разред.  

 

Програм за Банатско Аранђелово: 
Нижи разреди:   
 Понедељак: спортски дан 

 уторак: радионица/јесењи плодови 
 среда: друштвене игре 
 четвртак: приредба 

 петак: маскенбал, модна ревија 
Виши разреди:  

 Понедељак: игре без граница 
 уторак: караоке 
 среда: пантомима 

 четвртак: друштвене игре 
 петак: литерарни радови 

Програм за Српски Крстур:  
Понедељак: шетња нашим местом/спортски дан 

Уторак: радионица-израда играчака/пројекција филма 
Среда: Игре без граница  

Четвртак: Приредба 
Петак: украшавање школског дворишта/сликање у боји   
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Ново игралиште у Ђали 
 

 У издвојеном одељењу Основне школе "Јован Јовановић Змај" у Ђали, 

учитељице сваке године покушавају да на што креативнији, маштовитији а пре 
свега деци интересантнији начин одговоре на тему дечије недеље. Размишљајући о 

овогодишњем слогану Дечије недеље "Нећу да бригам, хоћу да се играм", учитељице 
Оливера Радоњић и Тања Недељков  дошле су  до закључка да би се деца у малом 
селу, каква је Ђала можда и играла ако би имала где да се играју. Тада се рађа идеја, 

да деци прво осмисле, па потом и направе игралиште. Цео пројекат је посебно 
занимљив јер је објединио запослене у школи, децу и њихове родитеље, мештане 
Ђале, Локалну самоуправу, Месну заједницу Ђала, Јавно комунално предузеће, 

Електродистрибуцију Војводине. Сваког дана Дечије недеље игралиште у школи је 
било препуно оних који су својим несебичним залагањем желели да допринесу да 

ученици на што квалитетнији начин проводе слободно време ван учионице. Сваког 
дана игралиште је мењало свој изглед на опште одушевљење свих, а посебно 
малишана који су једва чекали да се опробају у свему ономе што игралиште нуди. 

Ни неповољни временски услови нису спречили да се радови приведу крају и да у 
петак 07.10. буде уприличено свечано отварање игралишта. На отварању је било 

много оних који су желели да поделе радост са децом и учитељицама. Маме ученика 
су за ту прилику специјално припремиле слаткише како би све било још слађе. А на 
игралишту има свега: импровизована учионица на отвореном, гуме за љуљање, 

клацкалице, љуљашке, вртешка, игре на бетону (икс-окс, твист, школице, змија, 
скок из места). Све је шарено, препуно лепих боја и ово је прави показатељ да 
тимским радом и сарадњом чуда могу да се стварају. 

 

Посматрање птица 
 

 1. октобра 2016. (субота), у организацији Еко-центра „Тиса“ из Новог 
Кнежевца, 22 ученика наше школе од 6. до 8. разреда, учествовала су са Иванком 

Алваџин, наставницом биологије, на организованом посматрању птица крај 
рибњака у Кањижи. Овај догађај, јесење миграције птица, пропраћен је у целој 

Европи и препознатљив је као EUROBIRDWATCH. 

Испред Еуро-центра „Тиса“ били су присутни орнитолог др Агоштон Атила и дипл. 
еколог Мирјана Ранков, који су након кратког предавања о птицама повели групу у 

обилазак рибњака. 

Промоција књиге Наде Ранков "Срце Лецедерско" 

 У суботу, 1. октобра 2016. године, у сали Народне библиотеке „Бранислав 

Нушић“ у Новом Кнежевцу, одржана је промоција књиге „Срце Лецедерско - Од 
срца“ Наде Ранков. Стихове песама „Банатске сиграрије“ и „Кад мој баба коље 
свиње“ рецитовали су ученици VI1 разреда Основне школе „Јован Јовановић Змај“, 

док су приче и кратке записе из књиге, уз пратњу новокнежевачких тамбураша, 
читали Радован Хорватов и Нада Ранков. О књизи и самој ауторки говориле су 
Душанка Томић, професор руског језика и књижевности и Душанка Димитров, 

професор српске књижевности и језика. 

Сусрет ученика специјалних одељења 
 Дана 15.10.2016. ученици наше школе учествовали су на Сусрету специјалних 

школа, који је одржан у Сенти. Основна школа „Турзо Лајош“ из Сенте, сваке године 
организује овај сусрет поводом Дечје недеље. На овој манифестацији учествују деца 
са посебним потребама и сметњама у развоју из околних школа (Чока, Ада, Мол, 

Торњош, Кањижа, Суботица, Темерин, Криваја, Нови Сад...) са својим 
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наставницима, а из наше школе учестовало је 9 ученика и њихове учитељице Чила 
Ваш Сабо, Анико Сич, Маријана Сујић, Тамара Кијац и Зорица Макрић. Ученици 
свих школа приказали су своје радове изложене на паноима, након чега је почела 

приредба. На приредби су представљене рецитације, плесне тачке, скечеви и 
ритмичке игре. Специјални гости овог програма били су бајкери који су представили 

своје моторе, разговарали са децом и фотографисали се са њима, а једнако добар 
утисак оставила је и зумба инструкторка, која је приредила курс плеса и додатно 
забавила децу. 

Обука за наставнике " Писање и планирање ИОП-а" 

 
 У складу са Акционим планом рада Тима за инклузију, у петак 28.10.2016. 
године са почетком у 1630 часова одржана је обука за писање и планирање ИОП-а за 

наставнике предметне и разредне наставе Основне школе "Јован Јовановић Змај" 
из Новог Кнежевца. Обука се релизовала у музичкој сали основне школе, а 
организована је у два блока од по сат времена и петнаест минута. Реализатори су 

били представници стручне службе школе и чланови Тима за инклузију: Андријана 
Божанин, психолог и Тамара Лаушев, логопед. 
 

Фестивал Крокодокодил 
 

 Назив овогодишњег КРОКОДОКОДИЛА – „Дечак који је спасио бајке“ 
наговестио је овогодишњу тему – однос према књижевном жанру бајки у 

савременом књижевном стваралаштву за децу. Фестивал се одржао у Дечјем 
културном центру Београд. Жеља организатора је да прикаже снагу и лепоту бајке 

на мултимедијалан начин, откривајући нове аспекте комуникације с најмлађима. 
Као и до сада, наши ученици учествују на разним конкурсима па смо послали 
радове и на овај конкурс. Ове године такмичење је намењено деци трећег, четвртог, 

петог и шестог разреда из читаве Србије за најбољи рад у виду илустрације, бајке 
или и једног и другог, са следећим елементима: џин, вретено, принцеза, бицикл и 

лаптоп. Нашу школу су представљали радови Исидоре Гајин, Јоване Петров и 
Јоване Јегдић. 

 
Мали импресионисти 

 
 У четвртак 17.11.2016. године у ОШ ''Јован Јовановић Змај'' у Банатском 
Аранђелову, одржана је изложба ликовних радова II-1 разреда ''Мали 

импресионисти''. Ученици су приказали репродукције слика великих мајстора: 
''Јапански мост'' Клод Моне, ''Звездана ноћ'' и ''Сунцокрети'' Винсент Ван Гог. 

Радови су настали у оквиру ликовне секције коју води учитељица Јелена Живковић. 
Ученици су на секцији, поред сликања, учили о животу Клода Монеа и Винсента Ван 
Гога, уметничким правцима којим припадају и о карактеристикама технике 

сликања ова два уметника. Ученици су занимљивим програмом показали шта су 
научили. деја о оваквој ликовној секцији, према речима учитељице, родила се из 

љубави према сликарству и идеји да за лепоту никад није рано.  
 

Предавање о ХИВ-у 
 

 Дана 01.12.2016. године, поводом Светског дана борбе против Хив-а и Аидс-а 

у организацији Црвеног Крста Нови Кнежевац и Основне школе "Јован Јовановић 
Змај", уприличено је предавање за ученике осмих разреда Основне школе из Новог 
Кнежевца. Предавање је реализовала психолог Андријана Божанин у сарадњи са 

логопедом Тамаром Лаушев. Слоган овогодишње кампање је "Тестирање је у моди. 
Тестирај се на хив". 



40 

 

Рецитаторско такмичење "Пуж" 

 
 Дана 10.12.2016. године у Кањижи је одржано рецитаторско такмичење 
„Пужић“ за ученике специјалних одељења основних школа. Нашу школу 
представљале су ученице 7. разреда специјалног одељења из Српског Крстура: 

Олгица Лупша са песмом Добрице Ерића - „Свићу опет румена сванућа“ и Слађана 
Станчић са песмом Јована Јовановића Змаја - „Хвала“. Наставница Зорица Макрић 
истиче да је веомa поносна на оно шта су ученице показале на самом такмичењу, а 

ученице не крију да су се лепо провеле и да сем диплома са такмичења носе и лепе 
утиске. 

Новогодишња приредба 
 

 Поводом новогодишњих празника ученици наше школе су у Сали позоришта 

20.12.2016. године публици приредили прави мозаик игара, песама и глуме и на тај 
начин улепшали новогодишње расположење родитељима, бакама, декама и 

многобројној родбини. На позорници су се смењивали одважни ученици у улогама 
рецитатора, глумаца, играча модерних али и народних игара. 

 
Новогодишња бајка у Ђали 

 
 Дана 22.12.2016. у Ђали за крај првог полугодишта учитељице Оливера 

Радоњић и Тања Недељков уз помоћ наставника енглеског језика Љубомира Сушића 
припремиле су пригодан програм. Малишани од првог до четвртог разреда вредно 
су радили са својим учитељицама и резултат рада је била дивна луткарска 

представа „Новогодишња бајка“ по тексту Луције Тасић. Ученици су ућествовали у 
стварању представе на часовима ликовне културе јер су лутке правили техником 

папир маше и касније их бојили. Техника папир маше је једна од честих техника 
коју примењују деца у школама, јер је она добар пример како рециклажа може 
имати своју примену у уметности. Костиме за лутке сашила је Љиљана Благојевић, 

мама једне ученице. У представи деца певају песму коју су научили на часовима 
енглеског језика па је представа пример добре праксе корелације три наставна 
предмета.  

Дан Светог Саве – школска слава 

У школи је обележен Дан Светог Саве пригодним програмом везаним за његов 

просветитељски рад. Свештеници су резали колач у школи уз кољиво и славску 

свећу. Деца су традиционално извела рецитал у православним храмовима.за све 

запослене и госте школе организован је заједнички свечани ручак. Такође 

приређена је и свечана Светосавска академија где су поред осталих образовних 

установа наше школе учествовали и ученици наше школе. 

 

Лиретарно-ликовни конкурс на тему "Љубав" 

На иницијативу Ученичког парламента у току месеца фебруара у Основној 

школи "Јован Јовановић Змај" у сва три огранка трајао је ликовни и литерарни 

конкурс за ученике нижих и виших разреда на тему "Љубав". Пристигао је велики 

број радова, разних техника и различитих доживљаја саме теме, ученици су радове 

предавали под шифром, а комисија је изабрала најбоље који су награђени 

дипломама и књигом. 
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Покренимо нашу децу 

У оквиру пројекта "Покренимо нашу децу" у среду, 22.02.2017. године у 

просторијама Основне школе у Новом Кнежевцу одржана је обука за наставнике 

разредне наставе са циљем да се пруже основне смернице за даљи рад. Од марта до 

јуна сви учитељи су реализовали 15 минута физичке активности у току дана за 

ученике и то искључиво због превенције лошег држања, деформитета кичме, 

гојазности и неактивности. Обуку је оджала наставница Ида Недељковић, а свим 

присутнима је подељен материјал за рад, као и пропагандни постер пројекта. 

Посета песника Тот Петер Лоранта у нашој школи 

 

 Дана 13. марта нашу школу је посетио песник Tóth Péter Lóránt, носилац 

“Radnóti” и “Latinovits” награде. У оквиру своје песничке мисије, већ другу годину 

заредом обилази школе у Панонској регији где се настава одвија на мађарском 

наставном језику. Ученици су имали ту част да послушају предавање у оквиру часа 

књижевности и историје које се бави дешавањима 1956. године. 

Причест ученика нижих разреда 

 Као што је хришћански обичај и устаљена пракса у матичној школи "Јован 

Јовановић Змај" у Новом Кнежевцу, дана  03.03.2017.(петак) у складу са узрастом 

ученици су постили и након тога ишли до Храма сабора Светих Архангела на 

причест. Реализацију овог нама радосног хришћанског дела помогле су нама драге 

учитељице свих нижих разреда заједно са вероучитељем Мирков Мирјаном, јер без 

њих не бих могло 116 деце причестити. 

Берза Средњих школа у Кањижи 

У петак, 17.03.2017. године у Основној школи у Кањижи организована је 

Берза средњих школа на којој су се представиле све средње школе из околине. 

Ученици осмих разреда из Новог Кнежевца организовано су посетили Берзу и том 

приликом се информисали о образовним профилим и смеровима средњих школа за 

које су заинтересовани 

Промоција књиге "Шерпу сврби тесто" 

 У препуној сали Библиотеке "Бранислав Нушић" у Новом Кнежевцу у уторак, 

04. априла одржана је промоција збирке прича за децу Горана Новакова "Шерпу 

сврби тесто" у издању "Пчелице". Како наш суграђанин Горан пише то знамо и на 

њега смо поносни, а да ова промоција буде веома успешна побринули су се и 

специјални гости - ученици 3/1 разреда Основне школе "Јован Јовановић Змај" и 

Основне музичке школе из Новог Кнежевца. Деца су на веома духовит начин, у духу 

Горанових прича, представила сам рад нашег суграђанина, показујући још једном 

колико су глумачки талентована. Након промоције сви присутни су имали прилику 

да уживају у изложби Горанових илустрација 
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Пробни завршни испит за осмаке 

У свим основним школама у Србији, па и у нашој школи 07. и 08. априла 

одржан је пробни завршни испит за ученике осмих разреда. Пробни завршни испит 

је имао за циљ да се ученици упознају са целокупном процедуром спровођења 

завршног испита, како би се смањио стрес услед истог. У петак, 07. априла сви 

осмаци су полагали тест из математике, а у суботу 08. априла полагали су тест из 

матерњег језика и комбиновани тест. 

 

Предавање за родитеље на тему "Позитивна дисциплина" 

У току априла и маја у два наврата организовано је предавање за родитеље 

ученика 3-2 и 3-4 разреда на тему "Позитивне дисиплине". Предавање је 

реализовала Андријана Божанин, школски психолог.  

Посета Покрајинског секретара за образовање 

У четвртак, 13.04.2017. године Покрајински секретар за образовање, Михаљ 

Њилаш посетио је Основну школу у Српском Крстуру поводом завршетка радова на 

комплетном реновирању школе. Том приликом није крио задовољство у вези новог 

изгледа школе. 

Сусрет Змајевих школа 

Ученици школа које носе назив песника Јована Јовановића Змаја, окупили су 

се ове године по 46. пут на Сусрету Змајевих основних школа. Домаћини 

овогодишњег Сусрета су ђаци и наставници ОШ „Змај Јова Јовановић“ са 

Вождовца, који су угостили ученике и наставнике школа из Бруса, Сремске 

Каменице, Панчева, Новог Кнежевца, Руме, Ђурђева, Обреновца, Свилајнца, 

Суботице, Сремске Митровице, Хајдучице, Бања Луке и Косовске Каменице. 

На Сусрету Змајевих школа, ученици су изводили разноврстан програм. 

Плесали су, певали, свирали, рецитовали и играли. Нашу школу су представили 

Исидора Гајин, Јована Јегдић и Вељко Вучевић из 5-2, Ђурђина Кукољ из 6-1 и 

Сара Леринц из 8-4. Током поподнева ученици су се надметали у спортским 

вештинама и квизу знања о Змају. Наша екипа је у квизу освојила друго место. 

Програм је завршен мини концертом и заједничком журком ученика и наставника. 

Сајам образовања у Кикинди 

У сарадњи Националне службе за запошљавање и града Кикинде 

25.04.2017.г. у Спортском центру “Језеро” организован је Сајам образовања за све 

ученике завршног разреда школа Севернобанатског округа. Заинтересовани осмаци 

Основне школе „Јован Јовановић Змај” из Новог Кнежевца, Српског Крстура и 

Банатског Аранђелова посетили су Сајам где су се представиле Средње школе и Дом 

ученика из Кикинде.  
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Спортски дан пријатељства у Новом Кнежевцу 

У четвртак, 27.04.2017. године у Новом Кнежевцу је уприличен прави празник 
спорта и фер плеја. У школском дворишту снаге су одмерили ученици осмих разреда 

и заинтересовани наставници. Како би све било још занимљивије екипе су биле 
помешане, те су у свакој екипи били ученици различитих одељења и неко од 

наставника. Ученици су играли кошарку и мали фудбал, а ученице одбојку. Да све 
буде регуларно побринули су се наши наставници физичког васпитања. Цео 
програм испратили су и представници Локалне самоуправе. Ни кишица није омела 

спортисте да покажу добро расположење и сарадњу у оквиру свог тима, а 
фотографије и осмеси учесника говоре у прилог оне добро познате изреке "Важно је 

учествовати". 

Пролећна Шеширијада 

Лепо време, али и шаренило боја, разноликост облика и материјала окупили су 
у центру Новог Кнежевца 26.04.2017. године велики број родитеља, бака и дека, као 
и све оне који су желели да буду сведоци ове дивне манифестације. Сама 

организација шеширијаде се спремала дуго, али пажљиво и водећи рачуна о свакој 
ситници. Идеје су се тражиле на све стране, а шешири су се кројили и осмишљавали 

како у школи заједно са учитељицама, тако и код куће уз помоћ родитеља, бака, 
дека, комшиница. Свако је желео да има шешир који ће бити посебан, оригиналан, 
духовит, који ће мамити осмехе присутних и о коме ће се причати. Без обзира на 

све, веома смо поносни одзивом ученика и бројем оних који су тога дана прошетали 
своје шешире. После шетње, на тргу града је обављено фотографисање ученика по 

разредима. На нашој првој Шеширијади учествовали су ученици из Ђале, Српског 
Крстура, Банатског Аранђелова и Новог Кнежевца, а превоз ученика из насељених 
места обезбедила је Локална самоуправа. Учешће у нашем програму узела је и 

плесна група "Quick dance" која се са својим кореографијама "Шеширџије" и 
"Бомбонице" одлично уклопила у целу манифестацију. Да све буде заслађено како 
доликује потрудио се и "Гомекс" из Новог Кнежевца, који је спонзорисао бомбоне за 

сву децу, уз њихов мото "Шешир накриви-лакше се живи". На крају су уз плесну 
инструкцију Дијане Дражић све шеширџије играле уз тактове песме "Хоки поки". 

Програм су веома успешно водиле Маријана Сујић и Силвија Домонкош, а 
руководство школе и запослени не крију понос и задовољство успешном 
Шеширијадом. 

Међународни фестивал у Кањижи 

И ове године ученици ОШ "Јован Јовановић Змај" из Новог Кнежевца учествовали 

су на Дечијем фестивалу у Кањижи такмичећи се у разним категоријама. Фестивал 

је трајао два дана - 12. и 13. Маја од којих је први дан био резервисан за ученике 

нижих одељења, а други дан за ученике виших разреда и проглашење победника по 

категоријама. Наши учитељи и наставници не крију да је организација била на 

врхунском нивоу и да су веома задовољни постигнутим успесима: 

1. Свирање на инструменту:  
 Станков Кристина IV2 – 1. Награда 

 Гајин Исидора V2 - 2. Награда 
 Кукољ Ђурђина VI1 - 3. Награда 
2. Рецитовање:    Ликар Марк II3 - Посебна награда 

3. Приповедање: Траћик Регина II3 - Посебна награда 
 Фехер Мирела VI3 - 3. награда 

4. Народни плес: Фолкорна група IV1 - IV2 -Посебна награда 
5. Певање-народна: Петра Јолић VI1 - Посебна награда 
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Еколошко-Хуманитарна акција 
 

 Ученици наше школе су учествовали у акцији прикупљања секундарних 

сировина (папир и пластика), а све у циљу помоћи МС кући. 

У суботу, 20.5.2017.године одржана је радна ненаставна субота током које 

је извршено мерење прикупљених секундарних сировина у свим огранцима наше 

школе. 

Српски Крстур и Ђала сакупили су 114 кг пластике и 663,8 кг папира. 

Банатско Аранђелово је сакупило 100 кг пластике и 891 кг папира. 

У Новом Кнежевцу сакупљено је 282 кг пластике и 1514 кг папира. 

На нивоу целе школе, сакупили смо 496 кг пластике и чак 3068,8 кг папира. 

Новац од сакупљених секундарних сировина школа ће донирати МС кући. 

Чаробни дан у Новом Кнежевцу 

 У петак 19.5.2017. године у 17 часова наша школа је отворила своја врата и 

по први пут организовала „Чаробни дан“ за будуће прваке и њихове родитеље. 

Учитељи и наставници потрудили су се да на креативан, занимљив и прилагодљив 

начин покажу будућим другарима све оно што их очекује на путовању званом 

школовање. Да школа није баук показали су ученици наше школе са својим 

наставницима и учитељима на шареним штандовима. Шетајући кроз хол школе 

деца и њихови родитељи су имали прилику да се упознају и приближе чарима 

математике, српског и мађарског језика, биологије, хемије, историје, географије, 

руског и немачког језика као и техничког образовања. Будући прваци су имали 

прилику да се опробају и на полигону који су поставили и представили наставници 

физичког васпитања. Осмеси, радост и сликање предшколаца али и њихових 

родитеља, запосленима школе је био знак да су имали сјајну идеју и иницијативу 

која је наишла на одобравање и похвалу од стране свих оних који су тог поподнева 

посетили хол наше основне школе. 

Лазарице у Српском Крстуру 

Дана 7.4.2017. године Актив жена из Српског Крстура је традиционално 

организовао активности поводом Лазареве суботе. У оквиру тих активности 

одржана је и приредба у којој су учешће узели ученици нижих разреда ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ из Српског Крстура. Својим рециталима, игром и песмом су 

дочарали народне обичаје везане за тај дан и одушевили публику побравши огроман 

аплауз. 

Ускршње изложбе 

Поводом хришћанског празника Ускрса приређене су изложбе дечјих радова 

у холу школе у Банатском Аранђелову, Српском Крстуру и Ђали и Новом Кнежевцу. 

Разноврсност и лепота ових радова била је изузетна. У православним храмовима је 

тимским радом вероучитеља и учитеља 
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Весело Позорје у Српском Крстуру и Банатском Аранђелову 

„Весело позорје“ је приближило деци три великана српске књижевности: 

Нушића, Сремца и Ћопића у свој својој величини. Одломци Стевана Сремца „Поп 

Ћира и поп Спира“, Бранислава Нушића „Милан и Марица“, Бранка Ћопића 

„Доживљаји Николетине Бурсаћа“ изнесени на професионалан начин су имали 

едукативни, образовни, естетски, морални и уметнички карактер. Представу су 

одиграли глумци Елизабета Ђуревска и Веселин Стијовић из Позоришта на 

Теразијама из Београда. Деца су се упознала и са елементарним појмовима из 

позоришне уметности. Остварена је интеракција између глумаца и ученика, те смо 

се на крају растали уз гитару и Бајагину песму „Моји су другови...“. Озарена дечја 

лица и громогласни аплаузи су били адекватна награда за глумце.  

Дан школе 

У петак 2.6.2017. године ученици али и запослени су већ традиционално 

обележили Дан школе. Свечани програм овим поводом одржан је у свим огранцима 

наше школе. У Банатском Аранђелову и Српском Крстуру у 10 часова у 

фискултурним салама, а у Новом Кнежевцу у 17 часова у Сали позоришта. Ученици 

су са својим учитељима и наставницима припремили пригодан и свечан програм 

који су својим присуством увеличали драги родитељи, баке, деке, стрине, тетке и 

остали гости. 

Дан животне средине 
 

Актив наставника биологије традиционално је обележио светски Дан 
заштите животне средине, 5. јуна 2015. године.  

 

Весело позориште 
 

Свој таленат за глуму наши најмлађи ученици 1-2 разреда из Новог 

Кнежевца под вођством учитељице Смиљке Теофанов показали су на Веселом 
позоришту, 31.05.2017. године. Тада су пред другарима из 1-1 разреда и 

руководством школе одиграли мање игроказе и глумом и костимима дочарали 
присутнима шта је то на чему су радили ове школске године у току слободних 

активности. 

Невоље једног Цветислава 
 

Поводом Дана општине 20. 6. 2017. Ученици III1 и III2 разреда по 
сценарију Горана Новакова извели су представу ,,Невоље једног Цветислава". 

Већ опробани глумци на ,,даскама које живот значе", изазвали су одличном глумом, 
прелепим костимима, маштовитом сценом, лепршавим плесом и емотивном 
музиком код гледалишта буру емоција и аплауза. Публика није скривала своја 

осећања, па је потекла и по која суза. Писац текста и сценограф је Горан Новаков, 
учитељица Јелена Тркља направила је одличан избор музике, учитељица Вишња 

Колбл бавила се костимима, а ученица Гимназије Јелена Љубичић урадила је 
кореографију за две музичке нумере.  
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Змајеве Дечије игре 

 
Ученици 2/3 разреда су 9.6.2017. учествовали на Змајевим играма у 

Новом Саду. Били су позвани у Основну школу „Петефи Шандор“ где су 

представили књигу Уташи Анико "Колико тога". Децу су водиле учитељица Ева 
Момић и наставница Гордана Уљаревић. Том приликом деца су се прошетала 
Петроварадином и посетила Дино парк. 

 

Еко радионице са Гимназијалција 
 

Ученици другог разреда Гимназије из Новог Кнежевца Ивана Чобанов, 
Александар Стеванов, Даница Жигић и Јелена Радуловић су под менторством 
професорке Матеје Пантелић одржали радионицу са ученицима 2-1 разреда и 3-
4 разреда Основне школе у Новом Кнежевцу. Тема радионице је била „Смеће није 

отпад“ у оквиру које су ученици поред едукативног дела имали прилику да кроз 
интересантан квиз провере своје знање и покажу научено. 

 
Матурско вече 

 

 Завршетак основне школе је посебно свечани тренутак у животу сваког 

ученика јер поред тога што сведочи о завршетку осмогодишњег школовања 

симболише и прелазак из детињства у младост. У Основној школи "Јован Јовановић 

Змај" прослава Мале матуре за осмаке реализовао се по следећем распореду: 

 06.06.2017. године -испраћај матураната у Српском Крстуру 

 07.06.2017. године - испраћај мартураната у Банатском Аранђелову 

 08.06.2017. године - испраћај матураната у Новом Кнежевцу 
 

Базар половних уџбеника 
 

 Последњег дана школске 2016/2017.године са циљем да се помогне 

ученицима и родитељима да набаве уџбенике за наредну школску годину, основна 

школа је по трећи пут организовала Базар половних уџбеника. Можемо рећи да смо 

задовољни одзивом ученика, а верујемо да наше мишљење деле и сви посетиоци 

данашњег базара, који су за повољну цену набавили потребне уџбенике и радне 

свеске. 

 

Приредбе као облик рада реализоване су за ученике и разреда поводом 

првог школског дана, а у одељењима IV разреда на крају школске године, као 

опроштајне приредбе са учитељем и то у свим огранцима школе. Одељења од I до IV 

разреда негују овај вид активности и скоро да нема одељењске заједнице у којој није 

испланирана реализација приредбе поводом неког датума или у оквиру сарадње са 

родитељима.  

Континуирано се реализују изложбе ликовних радова и уређују панои са 

литерарним радовима у оквиру одељењских заједница и у централном холу школе.  
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Школа "Јован Јовановић Змај" је у свим насељеним местима отворена и 

саставни је део места у коме се налази. Учествује у свим активностима. а често је и 

средиште активности које се у селима одржавају. Изванредна је сарадња са месним 

заједницама, радним организацијама и установама. КУД "Милан Ајваз" у Српском 

Крстуру и школа нераскидиво су повезани у дужем временском периоду. КУД „Тиса 

Ђенђе“ и „Банат’’ из Новог Кнежевца, затим плесни студио џез-балета „Quik-dance’’ 

учествовали су на свечаностима у школи. 

У току године остварена је одлична сарадња са Просветним прегледом, 

те су у више наврата објављивани текстови о активностима које су се спроводиле и 

организовале у школи.  

Екскурзије и рекреативна настава 

Екскурзије ученика реализоване су у складу са Годишњим планом рада 

школе, а извештај о реализованим екскурзијама и рекреативнoj наставi налази се у 

прилогу. Једнодневне ексурзије за ученике од 1. до 7. разреда реализоване су у току 

маја и јуна месеца 2017., а рекреативна настава у трајању од 7 дана је реализована 

у периоду од 06. до 13. Јуна 2017.године.  

Први разреди Кикинда 

Други разреди Келебија 

Трећи разреди Нови Сад 

Четврти разреди Београд 

Пети разреди Нови Сад 

Шести разреди Београд 

Седми разреди Вршац 

Тродневна екскурзија за ученике 8. разреда реализована је од 29. до 31. маја 

2017. године. Ученици су путовали за Златибор-Тару. Ученици специјалних одељења 

путовали су на једнодневну екскурзију у Зрењанин 25. маја 2017. године. Ова 

екскурзија је била тематски посвећена упознавању самог града Зрењанина, посети 

Специјалној школи "9. мај" и Царској бари.   

Извештаји са свих ових путовања су саставни део Годишњег извештаја о раду школе.  
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Прилози: 

 

1. Извештај о раду директора у школској 2016/17 години 

2. Извештај о раду помоћника директора у школској 2016/17 години 

3. Извештај о раду стручног сарадника дефектолога-логопеда у 

школској 2015/2016.години; 

4. Извештај о раду стручног сарадника психолога у школској 

2016/2017.години 

5. Извештај о раду библиотеке у школској 2016/17.години 

6. Извештај о реализованом програму екскурзија  у школској 

2016/2017. години 

7.  Извештаји о раду Тимова школе у школској 2016/2017.години 

8. Извештај о раду педагошког Колегијума у школској 2016/17.години 

9.  Извештај о реализованом програму Професионалне орјентације у 

школској 2016/2017. години 

10. Извештај о обављеном тестирању 

 

 


