
15. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ  

 

Odgovorne osobe tima za Školsko razvojno planiranje: Valerija Uzelac, Lili Seteli 

Cilj: EKOLOGIJA KAO VEZA MEĐU PREDMETIMA 

 

Redni 

broj 

Naziv aktivnosti Vremenski 

period 

Odgovorna osoba Realizacija Dokumentacija Napomena 

1. Osvežavanje saksijskog 

cveća po učionicama i 

hodnicima 

kontinuirano Razredne 

starešine viših i 

nižih razreda 

/profesor 

defektologije 

Bodo Brigita/ 

U školi, po hodnicima  i 

učionicama,ima mnogo 

saksijskog cveća.Ono 

zahteva stalnu brigu, a ona 

se sprovodi kontinuirano. 

I.1.a Izveštaj 

I.1.b Fotografije 

Ovu akciju sprovoditi svake 

školske godine. 

2. Izložba najuspešnijih 

fotografija nastalih na 

temu  

„Priroda oko nas-

mozaik“ 

Oglašavanje 

izložbe 

oktobar 2020. 

Realizacija 

DAN ŠKOLE 

2021.maj.   

Profesor 

engleskog jezika / 

Antal Stela/ 

Akcija je oglašena u 

oktobru, ali nije realizovana 

u proleće zbog vanrednog 

stanja.  

 

I.2.aPlaniranje/plakat 

 

Ovu izložbu fotografija 

premestiti za narednu 

školsku godinu. 

3. Sakupljanje baterija kontinuirano Razredne 

starešine, 

profesor srpskog 

jezika / Čagalj 

Ovu akciju sprovodićemo 

svake školske godine jer je 

veoma uspešna i učenici su 

je spremno prihvatili. 

I. 3.a Izveštaj 

I. 3.b Fotografije 

Učenici su prihvatili ovu 

akciju kao uobičajenu 

aktivnost.  



Redni 

broj 

Naziv aktivnosti Vremenski 

period 

Odgovorna osoba Realizacija Dokumentacija Napomena 

Nataša, Gašpar 

Hargita/ 

4. Ekologija kontinuirano Razredne 

starešine nižih i 

viših razreda / 

biologija, 

geografija/ 

U toku školske godine 

nastavnici su ugradili pojam 

i značaj održivog razvoja, u 

časove.  

Nastavnici su kontinuirano 

naglašavali značaj 

ekološkog načina 

razmišljanja te su 

produbljivali ovu temu. 

 

I. 4. Izveštaj- priprema za 

čas 

II. 4.  Izveštaj, fotografije  

Tema će se zbog svoje 

bitnosti sprovoditi tokom 

narednih školskih godina sa 

svojim pojedninim 

segmentima. 

5. Životinje iz moje 

okoline 

 

kontinuirano Za više razrede 

profesor biologije 

Gašpar Hargita, 

za niže razrede 

razredne 

starešine 

Ovom akcijom učenici stiču 

potrebna znanja o brizi o 

životinjama. Tokom 

održavanja online nastave 

učenici su preko video 

snimaka i igara mogli još 

bolje upoznati životinje iz 

svoje okoline.  

I. 5.a Izveštaj, priprema za 

čas 

I. 5.b Fotografije 

I. 5.c Plakat 

Današnja deca se zbog 

užurbanog i većeg 

urbanizovanja okoline 

udaljuju iz prirode. Zbog 

toga što je briga o 

životinjama izuzetno bitna, 

na sve načine nastojimo 

produbiti ovu temu. Učenici 

je rado prihvataju. 

6. Biljke iz moje okoline kontinuirano Za više razrede 

profesor biologije 

Gašpar Hargita, 

za niže razrede 

Ovom akcijom učenici stiču 

potrebna znanja o brizi o 

biljnom svetu Tokom 

održavanja online nastave 

I. 6. a Izveštaj, priprema za 

čas 

I. 6.b Plakat 

Učenici su sa svojim 

nastavnicama podjednako 

zainteresovani za ovu temu. 

Veoma se mnogo može 



Redni 

broj 

Naziv aktivnosti Vremenski 

period 

Odgovorna osoba Realizacija Dokumentacija Napomena 

razredne 

starešine 

učenici su preko video 

snimaka i igara mogli još 

bolje upoznati biljke iz 

svoje okoline.  

I. 6.c Fotografije 

 

naučiti o biljkama i 

njihovom značaju za živi 

svet i čoveka.  

7. Obrada ekoloških tema 

u okviru biološke 

sekcije 

kontinuirano Profesor biologije 

Gašpar Hargita  

Veliki broj učenika se 

uključio u rad biološke 

sekcije. Oni su se bavili 

mnogim pitanjima 

ekologije.  

I. 7. a Izveštaj, priprema za 

čas 

I. 7.b Plakat 

I. 7.c Fotografije 

 

8. Likovni konkurs u 

okviru škole  

„ Teksture i fakture u 

životinjskom i biljnom 

svetu u mojoj okolini” 

Oglašavanje 

konkursa 

novembar 

2020. 

Realizacija maj 

Dan škole 

2021. 

Niži  razreda- 

Seteli Lili 

nastavnik 

razredne nastave 

i viši razreda-

profesor likovne 

kulture Ana Đerfi 

Akcija je oglašena u 

novembru, ali nije 

realizovana u proleće zbog 

vanrednog stanja.  

 

I. 8.b Izveštaj Zbog nemogućnosti 

održavanja ove aktivnosti, a 

zbog ogromnih mogućnosti 

koje se pružaju,ovaj 

konkurs ćemo planirati 

tokom sledeće školske 

godine. 

9. Korisna upotreba 

otpadaka 

a/ Sakupljanje papira 

b/ Sakupljanje 

plastičnih flaša 

kontinuirano Za niže i više 

razrede / 

biologija, 

geografija, 

likovna kultura/ 

razredne 

starešine niži 

razreda, profesor 

Korisna upotreba otpadaka 

je uvrštena u časove 

likovne kulture i sl. 

Aktivnost je delimično 

realizovana zbog 

pandemije virusa. 

I. 9. Izveštaj Učenici naše škole su se 

uključili u akcije 

prikupljanja čepova na 

nivou sela i i ubacuju ih na 

unapred označenim 

mestima. 



Redni 

broj 

Naziv aktivnosti Vremenski 

period 

Odgovorna osoba Realizacija Dokumentacija Napomena 

geografije Jonaš 

Sabina, Crnković 

Gabor direktor 

škole 

Aktivnost je samo 

delimično realizovana zbog 

prekida nastave. Iz tog 

razreda , prolongirati ovu 

aktivnost za narednu 

školsku godinu. 

10. Praćenje radnja sekcije 

Čuvara prirode 

kontinuirano Profesor biologije 

i fizike / Gašpar 

Hargita, Benedek 

Eleonora/ 

Sekcija Čuvari prirode je 

aktivna. Učenici su veoma 

zainteresovani za rad ove 

sekcije.  

I. 10.a Izveštaj 

I. 10.b Fotografije 

Škola ima vinograd / u planu 

je pravljenje voćnjaka/. 

Učenici sa odgovornim 

nastavnicima sa velikim 

elanom rade na 

ostvarivanju ciljeva.  

Aktivnost je zbog prekida 

nastave i zabrane 

okupljanja samo delimično 

trealizovana. 

11. Letnja učionica u 

prirodi 

kontinuirano Razredne 

starešine nižih i 

viših razreda  

Svi niži razredi su održali 

barem po jedan čas u 

letnjoj učionici, a neki i više 

(priložene pripreme 

časova)  

I. 11.a Izveštaj- priprema za 

čas 

Držimo veoma bitnim da 

učenici u što više prilika 

budu u situaciji da čas 

slušaju u prirodi jer su tako 

u neposrednom kontaktu sa 

njom. S toga ovu aktivnost 

treba planirati i ubuduće.  



Redni 

broj 

Naziv aktivnosti Vremenski 

period 

Odgovorna osoba Realizacija Dokumentacija Napomena 

12. Idemo zajedno na izlet 

uz pomoć roditelja 

kontinuirano Razredne 

starešine nižih i 

viših razreda 

Akcija nije realizovana u 

proleće zbog pandemije 

virusa. 

I. 12.a Izveštaj Planirati za narednu školsku 

godinu. 

13.  Hranimo se zdravo (sa 

akcentom na 

organskom 

proizvodnja) 

kontinuirano U višim i nižim 

razredima u 

kojima nastavne 

jedinice 

omogućavaju 

temu 

Akcija delimično 

realizovana zbog 

pandemije virusa. 

I. 13.a Izveštaj- priprema za 

čas 

Zbog brzog načina života, 

zdrava i raznovrsna ishrana 

se stavlja u drugi plan. 

Zbog rasta i razvoja dece i 

bitnosti ovu temu uvrstiti u 

akcijone planove i narednih 

školski godina. 

 

Izveštaj o realizovanim aktivnostima školskog razvojnog plana 

Naša škola je u okviru  ove teme, bila veoma aktivna i veoma uspešna  i uprkos situaciji nastaloj zbog pandemije korona virusa i svim merama zaštite. Svi 

zadaci su detaljno razrađeni i sprovođeni u najvećem broju slučajeva. Nekoliko aktivnosti je realizovano delimično dok samo mali broj nije. Sve te aktivnosti 

ćemo predvideti u planu za sledeću školsku godinu u nadi da će se situacija oko pandemije smiriti. Mnoge teme su zbog novog načina rada obrađene na novi 

način. Učenici su mogli ovako upoznati prirodu i teme iz prirode na „digitalizovani „ način. Video lekcije su pružile mogućnosti koje dosada nisu svi koristili.  

Učenici i nastavnici su već drugu godinu za redom bili u mogućnosti da budu u interaktivnom odnosu. Dobili smo i veoma mnogo novih ideja koje će se kao 

aktivnosti uvrstiti u narednom periodu.  

Izveštaj sačinile: 

Uzelac Valerija i Seteli Lili 

Помоћ ученицима са тешкоћама 

Одговорне особе тима за Школско развојно планирање:  



Черник Илма 

 

Редни 
број 

Назив активности Временски период Одговорна особа Евалуација Напомена 

 Идентификовање деце са 
проблемима у учењу 

континуирано Логопед, педагог 

Черник Илма, Агота 
Шутш 

Резултати обављених 
тестирања  у 

документацији 
стручних сарадника 

У прeшкoлскoj 
устaнoви je 

тeстирaнo 38 
учeникa сa стрaнe 

пeдaгoгa. 
Тестирање 

логопеда није 
реализовано због 
епидемиолошке 

ситуације. 

 Идентификовање деце 
којима је потребна 

додатна подршка и ИОП 

континуирано Логопед Агота 
Шутуш,, педагог, 

Черник Илма, 
психолог Дома 

здравља, Интересорна 
комисија 

Резултати обављених 
тестирања  у 

документацији 
стручних сарадника 

У 2020/2021 
години 27 ученика 

је имао право на 
ИОП: 

 Рад са децом са 
тешкоћама у учењу 

Недељно једанпут Логопед школе, 
педагог школе 

Черник Илма Ађаш 
Ивет 

Евиденција о раду са 
децом са тешкоћама у 

учењу у 
документацији 

педагога и логопеда. 

индивиуални рад 
се одвијао редовно 

 Рад са родитељима чија 
деца имају проблема у 

учењу 

По потреби 
континуирано 

Логопед школе, 
педагог школе, 

Черник Илма, Ађаш 

Евиденција о раду са 
родитељима 

саветодавни рад се 
одвијао редовно 



Ивет ,наставници 
разредне наставе 

 Испитивање деце пред 
полазак у школу (грешке 
изговора, могуће сметње 

у учењу) 

март Логопед школе, 
педагог школе 

Черник Илма, Ађаш 
Ивет 

Тестови, 
документација о 

резутатима тестирања 

 

 Инструктивно – 
саветодавни рад са 

учитељима и 
наставницима везано за 
примену ИОП1 и ИОП2 

По потреби 
континуирано 

Черник Илма белешке о 
разговорима 

реализовано 

 Организпвање 
акредитованог семинра а 

за помоћ ученицима са 
тешкоћама у учењу 

април директор школе, 
педагог  

уверење о похашаној 
обуци 

због 
епидемиолошке 
ситуације није 
реализовано 

 Сакупљање обућа, 
школског прибора 

октобар Школска 
организација Црвеног 

крста 

Егри Бодо Бригита 

Документација 
Црвеног крста 

реализовано 

 Учествовање у 
програмима Црвеног 

Крста и других 
хуманитарних 
организација 

континуирано Школска 
организација Црвеног 

крста 

Егри Бодо Бригита 

Документација 
Црвеног крста 

реализовано 

 

Одговорне особе тима за Школско развојно планирање: Валерија Узелац, Кристина Палађи 



Циљ: Позитивна атмосфера у школи 

 

Редни 

број 

Назив активности Временски период Одговорна 

особа 

Реализација Документација Напомена 

1. Континуирана сарадња 

радног тима са 

Социјалном службом 

континуирано током 

школске 2020/2021. 

Черник Илма 

координатор 

тима за сарадњу 

са Социјалном 

службом 

Сарадња са 

Социјалном 

службом 

континуирано се  

одвија  

Извештај 

одговорне особe 

сарадња се одвија 

континуирано 

2. Организовање игровних 

активности нижих разреда 

школе 

током 2020/2021. 

континуирано 

Директор,  

Каролина 

Лештар 

Антуновић,Сич 

Елеонора 

Петреш Агнеш 

Стална и 

квалитетна (у раду 

КУД "Ади Ендре" 

учествује велики 

број ученика 

школе ове 

школске године са 

измењеним и 

пооштреним 

мерама због 

пандемије ковид 

вируса 

Извештај 

одговорне особе, 

фотографије 

 ученици наше 

школе су наступају 

на такмичењима, 

смотрама али су 

одређене 

активности  

изостале због 

ванредног стања 

3. Праћење рада Ученичког 

парламента 

континуирано током 

школске 2020/2021. 

Узелац Валерија 

 

Праћење рада 

Ученичког 

парламента се 

врши 

континуирано 

Извештај о 

одржаним  

састанцима 

састанци су 

редовно 

одржавани, прилог 

извештај о 

одржаним 

састанцима 



Редни 

број 

Назив активности Временски период Одговорна 

особа 

Реализација Документација Напомена 

4. Маскенбал фебруар 2021. Петреш Агнеш Сваке школске 

године у нашој 

школи се 

традиционално 

одржава 

маскенбал али је 

то овај пут 

нереализовано 

због пандемије и 

мера заштите 

Извештај 

одговорне особе, 

фотографије 

сваке школске 

године  се  

одржава 

маскенбал  осим у 

овим ситуацијама 

када се мења 

целокупан начин 

рада, планирати и 

на даље 

5. Излет на „Теглапарт“ мај 2021. Директор,  

Молнар Чила 

нереализовано Извештај 

одговорне особе 

реализација је 

изостала због 

измењеног начина 

рада због 

пандемије  

6. Радионице посвећене 

међусобној сарадњи са 

ученицима 5.а, 5.б 

континуирано током 

школске 2020/2021. 

Наташа Чагаљ, 

Блашко Тинде 

Реализовано  Извештај о 

одржаним 

радионицама 

наставити ову 

активност и даље 

7. Млади волонтери 

( 6.а, 6.б,7.а, 7.б, 8.а, 8.б) 

континуирано током 

школске 2020/2021. 

Узелац Валерија 

 

Континуирано 

током целе 

школске године 

Извештај 

одговорне особе 

знатан број 

активности је 

изостао због 

измењеног начина 

рада услед 

пандемије 



Редни 

број 

Назив активности Временски период Одговорна 

особа 

Реализација Документација Напомена 

8. Будимо безбедни при 

употреби интернета 

континуирано током 

школске 2020/2021. 

Одељењске 

старешине 

 1.- 8. 

Реализовано 

током часова 

одељењског 

старешине 

Листа одржаних 

часова одељенског 

старешине на тему 

како безбедно 

користити  

паметни телефон 

часови су одржани 

континуирано 

током 2020/2021. 

године  

9.  Играмо се заједно- дан у 

оквиру Дечје недеље 

посвећен социјализацији 

међу ученицима 

октобар 2020. Ђачки 

парламент 

Антал Стела 

Черник Илма 

Реализовано са 

извесним 

променама због 

мера због 

пандемије 

Извештај 

одговорне особе, 

фотографије 

планирати као и до 

сада као 

континуирану 

активност током 

Дечије недеље 

10. Будимо безбедни при 

употреби интернета 

континуирано током 

школске 2020/2021. 

Одељењске 

старешине 

1.- 8. 

Реализовано од 

стране 

одељењских 

старешина на 

родитељским 

састанцима 

одржаваним 

током школске 

године 

Извештај о 

одржаним род. 

састанцима 

ову област 

планирати и даље 

11. "Примеран друг“ у току првог тромесечја 

школске 2020/2021. 

године и континуирано 

до 2023 

Узелац Валерија 

Ђачки 

парламент 

Антал Стела  

нереализовано Извештај 

одговорне особе, 

фотографије 

током претходне 

шк. године ова 

активност је остала 

нереализована 

због мера заштите 



Редни 

број 

Назив активности Временски период Одговорна 

особа 

Реализација Документација Напомена 

Черник Илма 

 

Израђен план 

интерног система 

награђивања 

услед пандемије 

вируса 

12. Идемо на излет- излет са 

активним учешћем 

родитеља у организовању 

истог 

континуирано током 

школске/јесен,пролеће/ 

2020/2021. 

Одељењске 

старешине 

виших и нижих 

разреда 

нереализовано План, извештај и 

фотографије 

реализовати 

наредне школске 

године уколико 

прилике то 

дозволе 

 

Извештај о реализацији Школског развојног плана  

 

         Ове школске године, као и прошле, пандемија ковид 19 је унела знатне промене и реализовање оних активности које су засноване на масовном 

учешћу деце.Због тога и због преласка наставе на онлине рад, нису све планиране активности могле бити реализоване. Неке од њих ће бити унете у 

план за следећу школску годину .Сматрамо да је од изузетног значаја врло прецизно и свеобухватно планирати све ове активности јер представљају 

врло осетљиве, основне и веома важне активности. Едуковање родитеља као једне од карика овог система, едуковање ученика и сарадња међу њима, 

толеранција и узајамно поштовање током боравка у школи као сарадња са друштвеним структурама које чине овај систем су од огромног значаја и 

функционисање истог би било немогуће у случају да затаји било која карика. 

  Одговорне особе:     Кристина Палађи и Валерија Узелац 

 

 

 

 



 

 

 



Извештај о реализацији мултимедијалног приступа у настави 

Вредновање акционог плана у шк. 2020 / 2021 

  

- активност бр . 1 . коришћење мултимедијалних средстава у вишим разредима је реализовано континуирано 2020 / 2021 . години из више 

предмета  код више професора :, проф . српског као нематерњег Наташа Чагаљ , проф . географије Сабина Јонаш , проф . енглеског језика  

Стела Антал , проф .Едина Чаки и  проф . ТТ Сабо К . Ч . Ела . 

Поменути професори су реализовали програма преко слајдова ( које су направили уиеници уз помоћ предметног наставника ) односно 

преко филмова . 

Документација :  

Часови уписани у дневнику мултимедијални материјал се налази код предметних наставника. 

 Професори свих предмета 2020 године од 01.септембра почели су користити ИКТ  технологију због комбиноване  наставе где су своје 

пројекте попунили богатом наставом у електронском облику коритећи Масенгер,Падлет,Видео чет ,Вибер и осталу форум комуникације.  

  

- активност бр . 2 . настава у нижим одељењима је реализована у 2020 - 21 . години . Наставнице разредне наставе првог разреда Силађи 

Марија и Лак Илона су планирале часове у инфо кабинету са коришћењем МС Офиц пограма за развијање стваралачких способности  код 

деце , активност је успешно реализован. 

- Учителјица Лили Сетели  целе школске године je слајдове користила у разноразним предметима. 

Документација : план часа , уписан час у дневнику . 

Наставници нижих оделења су за време онлине наставе користили програме Скајп,Зоом,Чет,Мессенгер и разне облике онлине 

комуникације. 

  

- активност бр . 3 .2020/  2021 школској години  на разноразним приредбама су   реализовали приредбе  коришћење мултимедијалног 

средства .  Наставници са кратким филмовима који су послали ученицима обележили неке важне,празнике,датуме. 



  

- активност бр . 4. развијање школске техничке опремљености у  току школске године је реализовано .Наставницима који нису имали 

рачунар,обезбеђено је. 

Документација : инвентар школе ,рачуни на секретаријату . 

  

 -активност бр.5 Коришћенје микробитове у разним предметима није реализован због пандемије 

  

-активност бр . 6 Коришћење ИКТ техннологије у ван наставним педагошко - психолошким делатностима је делимично због реорганизације 

наставе. Реализовано нпр.коришћенје интернета и фејсбук опасности,и предавање против дроге. 

Документација : мaтеријал се налази код педагога и логопеда . 

 

-активност бр.7 Организовање представе у теми чување здравља (дијабетес и сл.) 

безбедност у саобраћају,опасност интернета и дроге. Овај програм делимично је реализован и то преко онлине наставе. 

                                                                               Извештај сачинила:Ела Сабо Киш Чепеги 

 

 



 


