
Списак семинара које су похађали наставници током 2017/18.године: 

-„Трибина о мигрантима “ 

-Индивидуални образовни  планови-како их правити и примењивати 

-Програмирање за 5. и 6. разред основне школе  

-Државни семинар Друштва математичара Србије 

- Обука за коришћење дигиталних уџбеника 

-У сусрет пројектној настави   Пројектна настава у ИКТ окружењу  Учење за будућност 

- Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу  

-Програм обуке наставника основне школе I циклус за остваривање програма наставе и 

учења оријентисаних на процес и исходе учења 

-Изазови интеркултуралног образовања у светлу миграција 

-Инструктивни и консултативни семинара за библиотекаре 

-„Зелена градња у веб окружењу“, онлајн семинар 

-„Дигитални атлас“, онлајн семинар 

-Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења 

-„Израда Презентација“ онлајн семинар 

-Обука наставника 2. циклуса основних школа и гимназија за остваривање програма 

наставе и учења кат. бр. 5202 

-Стручна конференција профес. историје, тема:Велике годишњице и настава историје  

-Семинар – Тематски и интердисциплинарни приступ планирању  наставе  

-Наставници као носиоци квалитетног образовања 

- Дигитална учионица 

-Ефикасно вођење педагошке документације 

-Обука ''KODigranje'' 

-Обука за извођење новог предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

-Видео лекције – наставна средства 

-Подршка наставницима у реализацији наставе српског језика за ученике мигранте 

-Пројекат“ Подршка образовању деце и ученика миграната на територији РС, Шид 

-Конференција : „Изазови интеркултуралног образовања у свету миграција – 

квалитетно образовање за све“ признато од  Педагошког завода Војводине решењем 

број 620/1 у улози излагача: Живковић Јелана  и Раданов Љиљана. 

-Програм обуке наставника основне школе и циклус за остваривање програма наставе и 

учења оријентисаних на процес и исходе учења ( Пројектна настава у ИКТ окружењу) 

- Семинар- Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења 

Математика, Српски ј. Биологија  



-ХТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА 

--Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави 

-Презентација уџбеника издавачке куће Data Status 

-Обука за увођење новог предмета физичко и здравствено васпитање и примена 

релевантних програмских садржаја   

- Акредитована обука "Изазови интеркултуралног учења и наставе" семинар одржан 

08.08.2018.године у ОШ „Сремски фронт“ 

 

                                                    

У суботу, 21. 10. 2017. у нашој школи одржан је семинар "ИНДИВИДУАЛНИ 

ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ - КАКО ИХ ПРАВИТИ И ПРИМЕЊИВАТИ У ПРАКСИ", 

каталошки број: 307.     Предавачи: Љиљана Дошен и Душанка Гачић Брадић. 

Учесници семинара били су предметни наставници који су кроз предавања и радионице 

проширили своја знања из ове области. 

   

СЕМИНАР-ПРОГРАМИ НАСТАВЕ УЧЕЊА   За рад у првом разреду, по новом плану 

и програму, наставнице разредне наставе и наставнице енглеског језика су упознате и 

прошле обуку 2. и 3. јуна 2018. године. Гошће су биле наставнице школа из Моровића и 

Ердевика.  

   

За наставнике будућег петог разреда / математика, српски ј. и биологија/  био је 

организован сличан семинар у јулу 2018.године  у Новом Саду  и Бачкој  Паланци. 

-„Наставници као носиоци квалитетног образовањаза сву децу“ 



  

 

Извештај о спроведеном Завршном испиту за ученике осмог разреда 

на крају школске   2017/2018. године 

На крају школске 2017/2018. године спроведен је Завршни испит за ученике 8. разреда. 

Испити су спроведени у следећим терминима: 

18.06.2018. ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, 

19.06.2018. ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

20.06.2018. КОМБИНОВАНИ ТЕСТ. 

Укупно 99 ученика су радили сва три теста. Сваки тест се састојао од 20 питања и 

ученици су на сваком тесту имали могућност да освоје 20 бодова, односно 60. Укупан 

број бодова је добијен множењем бодова са теста српски језик  и  математика   Х   0,65  

а  комбиновани  Х 0,7. Тиме је максимални остварен број бодова  могао бити  40 са 

тестова  и  60 по основу успеха.  Ученици су постигли следеће резултате: 

 8-1 8-2 8-3 8-4 8-Б 8-К СВИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 13,48 15,52 14,09 14,11 14,50 14,31 86,01 

МАТЕМАТИКА 10,91 12,23 10,06 10,48 9,75 10,83 64,26 

КОМБ. ТЕСТ 15,48 17,14 16,68 15,34 15,83 16,03 96,50 

УКУПНО 39,87 44,89 40,83 39,93 40,08 41,17  

 

Правилници, писани документи, акти  2017/18.година  

Школски одбор је од  01.09.2017. до 30.06.2018. године  одржао 6 седница. На 

седницама су  разматрана  различита питања и  донете  одлуке  везане за рад   школе  у 

претходном периоду,  између којих су најбитније : 

-Усвојен Извештај  о раду  ОШ „Бранко Радичевић“ Шид за школску 2016/17. годину  

-Донет Годишњи план рада ОШ „Бранко Радичевић“ Шид за школску 2017/18 годину  



-Донета Одлука  о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. године  

-Усвојен Извештај о реализацији екскурзија и наставе у природи у првом полугодишту 

школске 2017/18. г. (01.12.2017.г.) 

-Припремљен и донет Финансијски план Основне  школе „Бранко Радичевић“ Шид за 

2018. годину (05.02.2018. г.); 

-Донет План јавних набавки  ОШ „Бранко Радичевић“ Шид  ( 05.02.2018. г.); 

-Донет  Статут школе (04.04.2018.г.),  

-Донет Правилник о унутрашњој организацији школе (04.04.2018.г.),  

-Донета Правила понашања у школи (04.04.2018.г.),  

-Донет Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика  

-Донет Пословник о раду Школског одбора (04.04.2018.г.),  

-Усвојен Извештај о попису имовине и обавеза школе са стањем на дан 31.12.2017. год. 

-Усвојен  Извештај о финансијском пословању школе за период од 01.01.2017 до 

31.12.2017. године  (04.04.2018.г.) 

-Донет Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика (14.06.2018.г.) 

-Донет  Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених  

-Усвојен Извештај о реализацији екскурзија у другом  полугодишту школске 2017/18. г. 

- Правилник о накнади путних трошкова запослених у школи (12.07.2018.г.) 

- Правилник о начину и условима коришћења службеног возила(12.07.2018.г.),  

- Правилник о коришћењу службеног мобилног телефона у школи(12.07.2018.г.),   

-Правилник о накнади трошкова на службеном путу(12.07.2018.г.)и  

-Правилник о донацији родитеља – родитељском динару(12.07.2018.г.) 

 

 

 

 Матична школа Шид: 

 Податке прикупљале  Дупало мр Вера   и  Степанчевић Сања 

 Текст  уредила --  Дупало мр  Вера  

  

 Објединила  и  реализовала  комплетно       ЛЕТОПИС    за   2017/2018. годину  

                                                                    помоћн.директора, Дупало мр Вера      


