
ОШ „Братствп-јединствп“ 

Бездан 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА 

Шк.2017/2018.гпд. 

Рпланд Вучинић, прпфеспр разредне наставе 

Одељеое: 1. б 

 Остварен фпнд часпва редпвне наставе 

Наставни предмет Гпдишои брпј часпва 

Српски језик 180 

Математика  180 

Свет пкп нас  72 

Ликпвна култура  36 

Музичка култура 36 

Физичкп васпитаое 108 

Укупнп:  612 

 

 Остварен фпнд часпва избпрних предмета 

Наставни предмет Гпдишои брпј часпва 

Од играчке дп рачунара 36 

Грађанскп васпитаое 36 

Укупнп:  72 

 



 Остварен фпнд часпва  

псталих пблика пбразпвнп-васпитнпг рада 

Активнпст  Гпдишои брпј часпва 

Час пдељеоскпг старешине 36 

Дппунска настава 36 

Слпбпдне активнпсти – мешпвита група  36 

Укупнп:  108 

 

 Стручнп усавршаваое – СЕМИНАРИ у шк.2017/2018.гпд. 

 

Датум 

 

Назив 

семинара 

 

Местп 

пдржаваоа 

 

Организатпр 

 

Реализатпр 

Брпј сати 

Кпмпетенције 

и 

припритети 

01.12.2017. Eфикасно вођење 

педагошке 

документације 

К.бр.197 

Бездан ОШ 

„Братство-

јединство“ 

Бездан 

Центар за 

унапређење 

наставе 

АБАКУС, 

Нови Сад 

Жолт 

Коња, 

Горан 

Станојевић 

24 

К1 

       П1 

12.05.2018. Примена 

интерактивних/ 

дигиталних 

уџбеника 

К.бр.439 

Сомбор ОШ „Иво 

Лола 

Рибар“ 

„Klett“ 

друштво за 

развој 

образовања, 

Београд 

Дејан 

Јанковић, 

Лариса 

Стамболија 

8 

К2 

       П3 

Укупнп:  32 

 



 Стручнп усавршаваое у пквиру кплектива 

шк.2017/2018.г. 

2. Излагаое са стручних усавршаваоа са пбавезнпм 

дискусијпм и анализпм 

-  Слушалац  и учесник  на презентацији и излагању о стручном усавршавању 

Излагач: Карло Хамедер. 

Активности: Током излагања се водила дискусија, а на крају је уследила 

анализа и договор о примени садржаја на тему „Примена интерактивне табле 

у настави“.  

Број сати:  1 

Укупан број сати (2):  1 

4. Приказ блпга 

-  Излагач: Роланд Вучинић 

 

Реализовано на родитељском састанку, 1.9.2017.  

 

Активности: израда блога, припрема приказа блога, презентација садржаја 

блога (www.teachroland1.wordpress.com ) и дискусија. 

 

Број сати:   5  

-  Излагач: Роланд Вучинић 

 

Реализовано на родитељском састанку, 1.9.2017.  

 

Активности: израда сајта, припрема приказа сајта, презентација садржаја 

школског сајта (www.osbezdan.wordpress.com ) и дискусија. 

 

Број сати:   5  

Укупан број сати (4): 10 

 

http://www.teachroland1.wordpress.com/
http://www.osbezdan.wordpress.com/


5. Публикпваое стручних радпва, аутпрства и кпаутпрства 

коиге, приручника, мултимедијалних садржаја, наставних 

средстава... 

Објављиваое радпва и наставних средстава/материјала на блпгпвима 

- Аутор: Роланд Вучинић 

 

Активности: израда  и објављивање ауторских радова, наставних средстава и 

материјала за наставнике и ученике нижих разреда на својим блоговима:   

 

www.teachroland1.wordpress.com       www.teachroland2.wordpress.com    

 

www.teachroland3.wordpress.com       www.teachroland4.wordpress.com    

 

Број сати:   10  

Учешће на наградном конкурсу „Дигитална ризница знања“ (БИГЗ школство уз 

подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникације и компаније VIP) с 

ППТ презентацијом из математике за 3. разред – Множење и дељење – утврђивање 

градива.  

Број сати:   5  

Укупан број сати (5): 10 + 5 = 15 

8. Оствариваое прпјекта пбразпвнп-васпитнпг карактера у 

устанпви 

 

- Писање пројекта – координатор: Роланд Вучинић 

 

30.06.2017 – 25.05.2018. координатор тима за изараду пројекта „Тромеђа братства и 

јединства“  

- израда пројектне апликације 

- учешће у писању и реализацији пројекта 

 

Број сати: 15 

_________________________________________________________________ 

 

- Организатор одласка ученика у позориште: Роланд Вучинић 

 

http://www.teachroland1.wordpress.com/
http://www.teachroland2.wordpress.com/
http://www.teachroland3.wordpress.com/
http://www.teachroland4.wordpress.com/


23.11.2017. организовао сам одлазак ученика 1. б одељења на представу „Ах, та 

Црвенкапа“ 

 

Број сати:   3  

_______________________________________________________________ 

- Организатор одласка ученика на спортска такмичења: Роланд Вучинић 

 

21.10.2017. организовао сам одлазак ученика 1. б одељења на Сомборску уличну трку 

која је одржана на главној улици у Сомбору. 

 

Број сати:   3  

15.3.2018. организовао сам одлазак ученика 1. б одељења на Општинско такмичење 

у Малим олимпијским играма које је одржано у Градској хали Мостонга у 

Сомбору. 

 

Број сати:   3  

22.3.2018. организовао сам одлазак ученика 1. б одељења на Окружно такмичење у 

Малим олимпијским играма које је одржано у Градској хали Мостонга у Сомбору. 

 

Број сати:   3  

17.5.2018. организовао сам одлазак ученика 1. б одељења на 8. СОШОВ, на којем су 

се ученици такмичили у Малим олимпијским играма. Игре су одржане у СПЦ 

Војводина у Новом Саду. 

 

Број сати:   3  

31.5.2018. организовао сам одлазак ученика 1. б одељења на Међуокружно 

такмичење у Малим олимпијским играма које је одржано у ОШ „Јожеф Атила“ у 

Новом Саду. 

 

Број сати:   3  

2.6.2018. организовао сам одлазак ученика 1. б одељења на Државно првенство у 

Малим олимпијским играма које је одржано у Спортској хали „Радивој Кораћ“ у 

Београду. 

 

Број сати:   3  

Укупан број сати (8): 15 + 3 + 18 = 36 



10. Такмичеоа и смптре 

-  Учешће у реализацији такмичења и припремање ученика за општинско, 

окружно, међуокружно, државно такмичење и СОШОВ: Роланд Вучинић 

 

Број сати:   15  

12. Маркетинг шкпле 

- Aдминистратор  сајта: Роланд Вучинић 

 

Рад на школском сајту (www.osbezdan.wordpress.com ) огледа се у многобројним 

ауторским текстовима и фотографијама постављеним на сајту, као и у 

прикупљању и обради разних материјала о раду школе, ученика и запослених. 

Број сати:   20 

13. Рад у радним телима и прпграмима 

- Координатор школског тима за вредновање квалитета уџбеника ИК Клет, Нови 

Логос и Фреска: Роланд Вучинић 

 

Рад на анализи и вредновању уџбеника за први разред ИК Клет, Нови Логос и 

Фреска  из предмета музичка култура и математика; попуњавање упитника. 

Укупан број сати (13): 3 + 3 = 6 

 

Укупан годишњи фонд часова стручног усавршавања у колективу: 

(2) 1 + (4) 10 + (5) 15 + (8) 36 + (10) 15 + (12) 20 + (13) 6 = 103 

 

    

Стручно усавршавање – акредитовани семинари: 32 (К1 – 24; К2 – 8) 

Стручно усавршавање у оквиру колектива: 103 

 

 

http://www.osbezdan.wordpress.com/


 Одељеоска већа 

Током школске године одржао сам 5 седница одељењског већа о чему су 

сачињени записници у Дневнику рада:  

1.9.2017.     30.10.2017.     21.12.2017.     13.3.2018.     21.6.2018.  

 

 Сарадоа са рпдитељима 

Током школске године одржао сам 5 родитељских састанака о чему су сачињени 

записници у Дневнику рада:  

1.9.2017.     2.11.2017.     23.1.2018.     26.3.2018.     6.6.2018.  

Осим тога, имао сам 36 часова пријема родитеља, а евиденција о посетама 

родитеља налази се у педагошкој свесци.  

 

 Такмичеоа у шк.2017/2018.гпд. 

15.03.2018. Мале олимпијске игре – општинско такмичење, Сомбор  

– мешовита екипа дечака и девојчица – 1. место  

16.03.2018. „Кенгур без граница“, Бездан  

– учествовало пет ученика 1.б одељења 

22.03.2018. Мале олимпијске игре – окружно такмичење, Сомбор 

– мешовита екипа дечака и девојчица – 1. место  

17.05.2018. Спортска олимпијада школске омладине Војводине, Нови Сад  

– Мале олимпијске игре - мешовита екипа дечака и девојчица – 4. место  

25.05.2018. Мале олимпијске игре – међуокружно такмичење, Нови Сад 

– мешовита екипа дечака и девојчица – 1. место  

02.06.2018. Мале олимпијске игре – државно првенство, Београд  

– мешовита екипа дечака и девојчица – 4. место  

 



  Остале активнпсти у шк.2017/2018.гпд. 

01.09.2017. Пријем првака 

26.09.2017. Дан европских језика – радионица у оквиру ИКТ пројекта 

28.09.2018. Јесењи крос за ученике 1-4. разреда  

02.10.2017. Кошаркашка утакмица између наставника и мама-ветеранки 

04.10.2017. Посета Етно-кући „Јелена“ у Бездану 

05.10.2017. Организовање ликовне радионице у оквиру ИКТ пројекта 

06.10.2017. Међународни рукометни турнир у Бездану 

23.11.2017. Позоришна представа „Ах, та Црвенкапа“ 

14.12.2017. Новогодишња радионица у оквиру ИКТ пројекта 

24.12.2017. Новогодишња приредба 

27.01.2018. Светосавска приредба 

10.03.2018. Представа „Весело позорје“ 

26.03.2018. Кошаркашка утакмица између наставника и ученика 

02-06.04.2018. Рекреативна настава на Гучеву, „Будумлија ресорт“ 

07-19.05.2018. Обука пливања за ученике 1. Б одељења у безданској бањи  

11.05.2018. Пролећни крос ученика 1-4. Разреда 

21.05.2018. Спортске активности у оквиру ИКТ пројекта  

22.05.2018. Информатичка радионица у оквиру ИКТ пројекта  

23.05.2018. Ликовна радионица у оквиру ИКТ пројекта  

25.05.2018. Приредба поводом Дана школе 

26.05.2018. Пионирско такмичење у пецању 

31.05.2018. Приредба поводом испраћаја осмака 

13.06.2018. Одељењски квиз за ученике и родитеље 

16.06.2018. Одељењски излет за ученике и родитеље – Каналска обала  



 

 Током школске године координирао сам активности у вези са реализацијом ИКТ 

пројекта „Тромеђа братства и јединства“. Руководио сам радом тима за инклузивно 

образовање. Све активности ученика и радника школе презентовао сам на школском 

сајту, чији сам администратор.  

 

Бездан, 31.08.2018. 

Професор разредне наставе: 

Роланд Вучинић 


