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У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи током трећег квартала 
реализоване су следеће активности: 

* Током јануара:  
27.01.2018. Прослављена је школска слава Свети Сава, одласком наставника и ученика 
наше школе у храм Светог Марка у Кули, где су присуствовали Светој Литургији.  
 
31.01.2018. Женска кошаркашка екипа наше школе освојила је прво место на општинском 
такмичењу. 

* Током јануара и фебруара: 
 У оквиру интеркултуралне размене коју организује Pestalozzi Children`s Foundation у 

Швајцарској са локалним партнером 5 ученика другог и трећег разреда Економско – 
трговинске школе учествовали су од 29.01.2018. до 14.02.2018.године  у пројекту „Живети 
толерантно“. 
Pestalozzi Children`s Foundation је швајцарска невладина организација која промовише 
заједнички живот у миру по целом свету, свеобухватно јачајући компетенције и права 
деце. У том циљу Pestalozzi Children`s Foundation у 12 земаља, међу којима је и Србија,  
подржава пројекте који подстичу остваривање права детета у области неформалног 
интеркултуралног образовања. 
У срцу фондације, у дечијем селу у Трогену у Швајцарској организоване су различите 
интеркултуралне активности, у којима су ученици наше школе учествовали са још 35 
ученика из Сомбора, Суботице, Бачке Паланке, Бечеја, Руме и Инђије, као и 40 ученика из 
Пољске. 
 

* Током фебруара:  
07.02 - 13.02.2018. Ученица II-2 одељења, Милица Бабић, боравила је у Истраживачкој 
станици Петница, где је учествовала на семинару Друштвено-хуманистичких наука са још 
тридесет четворо деце из Србије, Македоније, Босне и Херцеговине и Хрватске.  Учесници 
су обрађивали теме из области историје, књижевности, антропологије, психологије, 
позоришта, филма и музике.  
08.02.2018. Одржано је школско такмичење ученика четвртих разреда из страног језика и 
ранг листа на такмичењу из енглеског језика је следећа: 
1. Ивана Влајић, одељење IV-4 
2. Стеван Хорн, одељење IV-2 
3. Јелена Вранеш, одељење IV-1 
4. Владана Радовић, одељење IV-3 

Једини учесник на школском такмичењу из немачког језика је била Маша Водалов из 
одељења IV-2. 
Окружно такмичење ће се одржати 18.03.2018. у Сомбору. 
 
08.02.2018. Женска кошаркашка екипа наше школе освојила је прво место на окружном 
такмичењу. 
 
14.02.2018. Поводом дана заљубљених ученици наше школе, образовни профил 
посластичар, и ученици ОШ „Иса Бајић“ су уз помоћ наставника посластичарства, Марине 



Маленице, имали могућност да науче вештине припремања и украшавања медењака у 
облику срца.  
 
19.02.2018. Одржано је школско такмичење „Књижевна олимпијада“ за ученике сва четири 
разреда На следећи, општински ниво такмичења пласирали су се следећи ученици по 
одељењима од првог до трећег разреда: 
1. Јелена Тривуновић, одељење I3 
2. Ребека Крунић, одељење I3 
3. Ивана Маравић, одељење I2 
4. Мила Булатовић, одељење I3 
5. Иван Никола, одељење I2 
6. Ивана Бјелица, одељење I3 
7. Милица Бабић, одељење II2 
8. Анђела Бикицки, одељење III3 
9. Ивана Милијашевић, одељење III3 
10. Миљана Зорић, одељење III1 
11. Јана Перичевић, одељење III1 
12. Дајана Деспотовић, одељење III2 
13. Александра Тодоровић, одељење III2 
14. Срна Сукур, одељење III2 
15. Маја Мирић, одељење III4 
16. Љиљана Попадић, одељење III4 

Општинско такмичење «Књижевна оломпијада» биће одржано 10.3.2018 у Кули, а 
домаћин овог такмичења биће наша школа.  
 
19.02 - 23.02.2018. Дан матерњег језика, обележен је, у нашој школи, на часовима српског 
језика и књижевности, недељом матерњег језика од 19. до 23. фебруара. На часовима 
редовне наставе у већини одељења, ученици су говорили о питањима матерњег језика, 
значају матерњег језика и неким питањима српског језика. 
 
23.02.2018. године, одржан је Сајам образовања у ЦФК „Драго Јововић“ у Врбасу. Сајму 
су присуствовали ученици осмих разреда из основних школа општине Врбас са својим 
наставницима. Посећеност је била велика. 
На сајму су били професори – чланови Тима за промоцију школе: Марина Маленица, 
Гордана Секе, Александар Шуша и Весна Буквић и две ученице четвртог разреда: Марија 
Егић и Јована Ловрић. 
Наша колегиница, Гордана Секе, је имала предавање на тему „Предузетништво“. Сајам је 
протекао у најбољем реду на задовољство свих учесника. 
 
28.02.2018. У конкуренцији старијег узраста, на овогодишњој Месној смотри рецитатора 
одржаној у Културном центру Кула, учествовале су три ученице наше школе Јована 
Голубовић, Јана Перичевић и Дајана Калуђерски, као и ученик Дане Грмуша. На смотри је 
наступило укупно осам такмичара, рецитатора старијег узраста. 
 
 
 
 
 



* Током марта: 
 08.03.2018. године из наставног предмета Статистика одржан је огледни двочас са темом 

Статистички подаци-практична примена. Огледни двочас је одржала наставница Јасмина 
Ђурковић са ученицима III 4 одељења образовног профила Економски техничар. 
 
09.03.2018. Женска кошаркашка екипа наше школе освојила је друго место на 
међуокружном такмичењу у Сомбору. 
 
09.03.2018. у Културном центру Кула jе одржана 50. општинска смотра рецитовања 
„Максим Јекнић“. На списку рецитатора за учешће на општинској смотри 2018, нашли су 
се и наши ученици, рецитатори Јана Перичевић из III1 одељења и Дане Грмуша матурант 
IV2 одељења. 
На смотри је укупно учествовало 32 рецитатора  у три узраста – млађем, средњем и 
старијем. На Зонску смотру се пласирало 19 рецитатора. Наши рецитатори и поред 
одличног наступа нису успели да се пласирају на зонску смотру. 
 
10.03.2018. одржано је Општинско такмичење «Књижевна олимпијада», у Економско-
трговинској школи Кула. Такмичење се организује први пут у нашој општини и нашој 
школи. 
На такмичењу је учествовало укупно седамнаест ученика, три ученика из Средње техничке 
школе «Михајло Пупин» Кула и четрнаест ученика Економско-трговинске школе Кула.  
Такмичило се седам ученика првог разреда, један ученик другог разреда и девет ученика 
трећег разреда. Нико од ученика није остварио потребан број бодова за окружни ниво 
такмичења.  
 
10.03.2018. Ученици завршних разреда у пратњи одељењских старешина и директора 
школе посетили су Сајам образовања у Новом Саду. Ученици су имали прилику да се 
детаљно упознају са понудама факултета и високих школа из Новог Сада и околине, као и 
са условима студирања на високошколским установама за које су заинтересовани. 
 
14.03.2018. Ученик I-1 одељења, Милоје Анђелић, освојио је треће место на окружном 
такмичењу у стрељаштву одржаном у Оџацима. 
 
15.03.2018. Мушка екипа наше школе у малом фудбалу освојила је прво место на 
општинском такмичењу. 
 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у трећем кварталу  имао 
је  три састанка на којима су анализирана актуелна дешавања у вези безбедности ученика у 
школи.  
 
На основу  документације Тима и евиденције прикупљене од одељењских старешина  
састављен је извештаj  о насилним ситуацијама  за трећи  квартал  школске 2017/2018.  
године.  
Извештај у прилогу.                               
 
         Координатор Тима 
                                                                   дипл.ек. Александар Шуша 


