
ОШ „Братствп-јединствп“ 

Бездан 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА 

Шк.2018/2019.гпд. 

Рпланд Вучинић, прпфеспр разредне наставе 

Одељеое: 2. б 

 Остварен фпнд часпва редпвне наставе 

Наставни предмет Гпдишои брпј часпва 

Српски језик 180 

Математика  180 

Свет пкп нас  72 

Ликпвна култура  72 

Музичка култура 36 

Физичкп васпитаое 108 

Укупнп:  648 

 

 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.2018/2019.гпд. 

 

Датум 

 

Назив 

Семинара 

и каталпшки брпј 

 

Местп 

пдржаваоа 

 

Организатпр 

 

Реализатпр 

Брпј сати 

Кпмпетенције 

и 

припритети 

09.11.2018. Како да не 

боли глава од 

обавезне и 

препоручене 

педагошке 

документациј

е наставника 

и одељењског 

старешине 

К.бр.1027 

Бездан, 

ОШ 

„Братство-

јединство“ 

Академија 

„Корак“ 

Суботица 

Душанка 

Ћурувија, 

Зорица 

Голубовић 

8 

К1 

П1 

 

14-15.12. 

2018. 

Методе и 

облици 

ефикасне 

наставе и 

учења 

К.бр.483 

Бездан, 

ОШ 

„Братство-

јединство“ 

Центар за 

образовање 

и 

професиона

лни развој, 

Београд 

проф. др 

Радован 

Антонијевић, 

др Наташа 

Николић  

16 

К2 

П3 

Укупнп:  24 

 

 



 Стручнп усавршаваое у пквиру кплектива 

шк.2018/2019.г. 

2. Излагаое са стручних усавршаваоа са пбавезнпм 

дискусијпм и анализпм 

-  Презентација и излагање о стручном усавршавању – есДневник  

Седница наставничког већа, 16.1.2019.  

Излагачи: Роланд Вучинић и Карло Хамедер – координатори за електронски 

дневник. 

Активности: Излагање и дискусија, а на крају је уследила анализа и договор 

о увођењу електронског дневника од школске 2019/2020. године.  

Број сати:  5 

Укупан број сати (2):  5 

4. Приказ блпга 

-  Излагач: Роланд Вучинић 

 

Реализовано на родитељском састанку, 6.9.2018.  

 

Активности: израда блога, припрема приказа блога, презентација садржаја 

блога (www.teachroland2.wordpress.com ) и дискусија. 

 

Број сати:   5  

-  Излагач: Роланд Вучинић 

 

Реализовано на родитељском састанку, 6.9.2018.  

 

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.teachroland2.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  

Укупан број сати (5): 10 

8. Оствариваое прпјекта пбразпвнп-васпитнпг карактера у 

устанпви 

 

- Организатор одласка ученика у позориште: Роланд Вучинић 

 

30.11.2018. организовао сам одлазак ученика 2. б одељења на представу „Пут око 

света“ 

 

Број сати:   3  

26.02.2019. организовао сам одлазак ученика 2. б одељења на представу „Циркус 

кобајаги“ 

 

    Број сати:   3  

_______________________________________________________________ 

- Организатор одласка ученика на спортска такмичења: Роланд Вучинић 

 

21.10.2018. организовао сам одлазак ученика 2. б одељења на општински крос који 

је одржан на Градском стадиону у Сомбору. 

 

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


Број сати:   3  

4.4.2019. организовао сам одлазак ученика 2. б одељења на Општинско такмичење у 

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

 

Број сати:   3  

8.5.2019. организовао сам одлазак ученика 2. б одељења на Окружно такмичење у 

Малим олимпијским играма које је одржано у Оџацима. 

 

Број сати:   3  

24.5.2019. организовао сам одлазак ученика 2 разреда на Окружно такмичење у 

Мини вишебоју које је одржано у Сомбору. 

 

Број сати:   3  

Укупан број сати (8): 6 + 12 = 18 

10. Такмичеоа и смптре 

-  Учешће у реализацији такмичења и припремање ученика за општинско и 

окружно такмичење: Роланд Вучинић 

 

Број сати:   8  

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 

Укупан годишњи фонд часова стручног усавршавања у колективу: 

(2) 5 + (4) 10 + (5) 10 + (8) 18 + (10) 8 + (12) 20 = 71 

Стручно усавршавање – акредитовани семинари: 24 (К1 – 8; К2 – 16) 

Стручно усавршавање у оквиру колектива: 71 

 

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


 

 Одељеоска већа 

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

сачињени записници у Дневнику рада:  

3.9.2018.     26.10.2018.     20.12.2018.     25.3.2019.     24.6.2019.  

 

 Сарадоа са рпдитељима 

Током школске године одржао сам 4 родитељска састанака о чему су сачињени 

записници у Дневнику рада:  

6.9.2018.     6.11.2018.     27.3.2019.     5.6.2019.  

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

родитеља налази се у педагошкој свесци.  

 

 Такмичеоа у шк.2018/2019.гпд. 

12.10.2018. Општински крос, Сомбор – Ванеса Адам освојила 4. место  

21.03.2019. „Кенгур без граница“, Бездан  

– учествовала су два ученика 2.б одељења 

04.04.2019. Мале олимпијске игре – општинско такмичење, Сомбор  

– мешовита екипа дечака и девојчица – 1. место  

08.05.2019. Мале олимпијске игре – окружно такмичење, Оџаци 

– мешовита екипа дечака и девојчица – 2. место  

25.05.2019. Мини вишебој – окружно такмичење, Сомбор  

- Себастиан Штауб, 3. место  

- Венеса Адама, 4. место (1. место у бацању вортекса) 

- Немања Ловас, 8. место  

 



 

  Остале активнпсти у шк.2018/2019.гпд. 

01.10.2018. Јесењи крос на каналској обали за ученике 1-8. разреда  

01.10.2018. Кошаркашка утакмица између наставника и мама-ветеранки 

03.10.2018. Дечја пијаца на простору сеоске пијаце у Бездану 

04.10.2018. Маскенбал и шетња селом 

05.10.2018. Међународни школски рукометни турнир у Бездану 

06.10.2018. Радна акција – садња туја и чишћење школског дворишта 

30.10.2018. Такмичење у бацању папирних авиона  

30.11.2018. Позоришна представа „Пут око света“ 

21.12.2018. Новогодишња приредба 

27.01.2019. Светосавска приредба 

    26.02.2019. Позоришна представа „Циркус кобајаги“ 

 

01.04.2019. Кошаркашка утакмица између наставника и мама-ветеранки  

14-18.04.2019. Рекреативна настава у Косјерићу, Хотел „Олимпик“ 

16.04.2019. Посета Градској библиотеци у Косјерићу  

16.04.2019. Обилазак изложбе „Прошетајмо кроз свет бајки“ у Косјерићу 

16.04.2019. Посета ОШ „Мито Игумановић“ у Косјерићу  

17.04.2019. Посета ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Субјелу  

17.04.2019. Обилазак цркве св. Луке у Субјелу  

10.05.2019. Пролећни крос ученика 1-4. pазреда 

25.05.2019. Приредба поводом Дана школе 

31.05.2019. Приредба поводом испраћаја осмака 

01.06.2019. Пионирско такмичење у пецању 

10.06.2019. Кошаркашка утакмица између ученика и наставника 



 

12.06.2019. Конференција поводом Свтског дана борбе против дечјег рада,    

Градска кућа Сомбор  

13.06.2019. Одељењски квиз за ученике и родитеље 

17-21.06.2019. Супервизор на завршном испиту у Дорослову 

22.06.2019. Одељењски излет за ученике и родитеље – Каналска обала  

28.06.2019. Подела ђачких књижица 

29.06.2019. Обележавање Дана Дунава са ученицима 2. Б у организацији 

безданских цивилних организација – Каналска обала  

 Руководио сам радом тима за инклузивно образовање, као и тима за 

самовредновање – област 6: Организација рада. 

Био сам координатор рада на увођењу електронског дневника. С колегом Карлом 

Хамедером одржао сам обуке за одељењске старешине и наставнике:  

- 25.01.2019. – обуци присуствовали: Слободан Галић, Каталин Гомбаровић, 

Ибоља Бала, Слађана Лукић, Терез Хорват, Наталија Кедвеш, Валерија Бушић, 

Ђерђ Киш, Патрициа Мајор, Агнеш Бала, Ана Канижаи Маћуш, Ева Чикош, 

Илона Канижаи и директорица Марија Цвенг. Тема обуке: уношење података у 

дневник о ученицима и родитељима; придруживање предмета ученицима. 

- 31.01.2019. – обуци присуствовали: Ендре Капитањ и Карољ Капитањ. Тема 

обуке: уношење података у дневник о ученицима и родитељима; 

придруживање предмета ученицима.   

- 01.02.2019. – обуци присуствовали: Слободан Галић, Каталин Гомбаровић, 

Ибоља Бала, Слађана Лукић, Терез Хорват, Наталија Кедвеш, Валерија Бушић, 

Патрициа Мајор, Агнеш Бала и Ана Канижаи Маћуш. Тема обуке: унос 

наставних/радних недеља; унос часова; унос распореда часова; унос 

уџбеника; унос плана провера знања и оцењивање контролних задатака; 

оцењивање ученика; оправдавање изостанака.  

- 06.02.2019. – обуци присуствовали: Ђерђ Киш и Карољ Капитањ. Тема обуке: 

унос наставних/радних недеља; унос часова; унос распореда часова; унос 

уџбеника; унос плана провера знања и оцењивање контролних задатака; 

оцењивање ученика; оправдавање изостанака.  



- 26.08.2019. – обука за све одељењске старешине од 1. до 8. разреда, као и 

предметне наставнике. Тема обуке: унос наставних/радних недеља; унос 

часова; унос распореда часова; унос уџбеника; унос плана провера знања и 

оцењивање контролних задатака; оцењивање ученика; писање белешки о 

ученицима; уношење контаката (родитељи/старатељи); оправдавање 

изостанака; записници о родитељским састанцима и белешке о пријему 

родитеља.  

 

Све активности ученика и радника школе презентовао сам на школском сајту, 

чији сам администратор (www.osbezdan.wordpress.com). На гугл диску, на адреси 

osbezdan.letopis@gmail.com, уредио сам материјале за летопис школе од шк. 

2006/2007. до шк. 2018/2019. године.  

 

Бездан, 28.06/31.08.2019. 

Професор разредне наставе: 

Роланд Вучинић 

http://www.osbezdan.wordpress.com/
mailto:osbezdan.letopis@gmail.com

