
ПШ „Братство-јединство“ 

Бездан 

ИЗВЕШТАЈ П СТРУЧНПМ УСАВРШАВАОУ 

У ПКВИРУ КПЛЕКТИВА 

Шк.2018/2019.год. 

Роланд Вучинић, професор разредне наставе 

Пдељење: 2. б 

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 

 

http://www.teachroland2.wordpress.com/


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 

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“ 

 

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


    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. 

 

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: 

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


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

 

  Остале активности у шк.2018/2019.год. 

17-21.06.2019. Супервизор на завршном испиту у Дорослову 

 

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

